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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االثنين
 29رمضان 1437
 04يوليو 2016
العدد 882

األمير يولم للسلطتين بمناسبة اختتام
دور االنعقاد الرابع
أق��ام سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بقصر دسمان
مساء امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء مأدبة افطار
على شرف اعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية.

أعلن فض االنعقاد الرابع على أن يبدأ الدور الخامس في أكتوبر المقبل

الغانم :حرمان المسيئين ال يهدف لإلقصاء
بل إلى حماية ثوابت األمة
تفسير تشريعي للقانون ومن يختلف مع المجلس يلجأ للمحكمة الدستورية

إنجازات الدور الرابع

سمو أمير البالد وسمو ولي العهد خالل مأدبة االفطار التي أقامها سموه على شرف رئيسي وأعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية

بعث صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح وسمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
برسالتي تهنئة لرئيس وأعضاء
مجلس األمة بمناسبة عيد الفطر.
وأع� � �ل � ��ن رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ض دور االنعقاد
ال �ع��ادي ال��راب��ع للفصل التشريعي
ال� � �ـ 14ع �ل��ى ان ي �ب��دأ دور االن �ع �ق��اد
امل �ق �ب��ل أع �م ��ال ��ه ف ��ي ش �ه��ر اك �ت��وب��ر
املقبل.

وق � �ب � �ي� ��ل ف� � ��ض دور االن � �ع � �ق� ��اد
اك� ��د ال �غ��ان��م ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ب��ال�ج�ل�س��ة
الختامية ان املجلس يطوي صفحة
دور االنعقاد الرابع وقد عزز بحمد
ال�ل��ه منظومته التشريعية بمزيد
م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن وال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ت��ي
ت �ح �ص��ن ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة اك�ث��ر
الف �ت��ا ال ��ى ان االم� ��ر ل��م ي �ك��ن سهال
ف �ق��د ك ��ان ج �ه��دا م�ض�ن�ي��ا م�ح�ف��وف��ا
ب��ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ص�ق �ل��ت ارادة
املجلس وحشدت كل طاقته للعمل
اكثر.

ول �ف ��ت ال �غ��ان��م إل� ��ى ان امل�ج�ل��س
ابقى على خط التعاون مفتوحا مع
الحكومة ادراك ��ا منه ب��أن التعاون
ه� ��و أول � � ��ى ال �ص �ي ��غ ال� � �ق � ��ادرة ع�ل��ى
ضمان االن�ج��از وه��و ما أسفر عن
تراجع مالحظات دي��وان املحاسبة
ب� �ش ��أن م �ك��ام��ن ال � �ه ��در امل� ��ال ��ي ال��ى
اكثر م��ن النصف .وأض��اف الغانم:
ان غ��رس �ن��ا ال�ت�ش��ري�ع��ي ف��ي ح�ق��ول
االول��وي��ات اثمر جملة قوانني طال
ان� �ت� �ظ ��اره ��ا ع� �ل ��ى ام� � �ت � ��داد ف �ص��ول
تشريعية طويلة.

المجلس أقر الميزانية العامة وأرجأ القضاء إلى االنعقاد المقبل

تعديل مدة الحبس االحتياطي إلى  4أيام
واف��ق مجلس األم��ة في جلسته
األخ � �ي� ��رة ب � ��دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع
ام ��س ع �ل��ى إع � ��ادة ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية ع��ن م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ف � ��ي ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال � �ق � �ض ��اء إل ��ى
ال �ل �ج �ن��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي ال �ت �ع��دي�ل�ات
النيابية املقدمة عليه على أن تقدم
اللجنة تقريرها ب�ه��ذا ال�ش��أن في
بداية دور االنعقاد املقبل.

كما وافق املجلس على مشروع
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ق ��ان ��ون اإلج � � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات
ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ل �ت �ع��ود م � ��دة ال �ح �ب��س
االحتياطي في القضايا الجنائية
ك� �م ��ا ك� ��ان� ��ت ق� �ب ��ل ت� �ع ��دي� �ل� �ه ��ا ف��ي
املجلس املبطل األول وه��ي  4أيام
ف��ي الداخلية وم��دة  3أسابيع في
النيابة.

وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روع
ال� � �ق � ��ان � ��ون ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل � � �ل � ��وزارات واإلدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2014
 2015/وم �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2016
. 2017/

وس � � � � ��رد ال� � �غ � ��ان � ��م ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
القوانني املهمة التي اقرها املجلس
في دور االنعقاد الرابع منوها الى
ان��ه وب��رغ��م ت�ن��وع خ��ارط��ة املجلس
التشريعية الشاملة لكافة الشرائح
وال� � �ق� � �ط � ��اع � ��ات وامل � �ش � �ت � �م � �ل ��ة ع �ل��ى
م�خ�ت�ل��ف ال �ن �ظ��م وال �ت �ش��ري �ع��ات إال
أن املجلس ل��م يسلم م��ن الحمالت
امل �ت �خ �م��ة ب��ال �ت �ح��ام��ل واإلج � �ح ��اف
الخالية من املوضوعية واإلنصاف
ق � ��د ي� �ت ��أث ��ر ب� �ه ��ا ب� �ع ��ض ال �ف �ض�ل�اء
م�ش�ي��را ال ��ى تلك ال �ت��ي ش�ن��ت على

«الدستور» تهنئ
بعيد الفطر
تهنئ جريدة «الدستور»
بمناسبة عيد الفطر املبارك
أع � � ��اده ال� �ل ��ه ع �ل��ى األم �ت�ي�ن
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة واإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة
بالخير واليمن والبركات
وت� �ح� �ت� �ج ��ب ع � ��ن ال � �ص� ��دور
اع �ت �ب��ارا م��ن غ��د بمناسبة
العطلة البرملانية.

مجلس األم��ة بسبب إق��راره قانون
ح��رم��ان املسيئني ل�ل��ذات اإللهية أو
األنبياء والرسل أو ال��ذات األميرية
م��ن االن�ت�خ��اب��ات التشريعية واك��د
أن ال �ق��ان��ون امل��ذك��ور ال ي �ه��دف إل��ى
االستئثار واإلقصاء ألن االستئثار
واالق�ص��اء يعرف الشعب الكويتي
ق��اط�ب��ة م��ن م��ارس��ه وك �ي��ف م��ارس��ه
وم��ن ط��ال��ب بالعزل وك�ي��ف ناقضه
إن �م��ا ي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى ح�م��اي��ة
ثوابت األم��ة ومقدساتها وصيانة
مبادئها وأسسها.

القوانني

34

االتفاقيات

14

ميزانيات وحساب ختامي

63

اجتماعات لجان دائمة
ومؤقتة

380

االسئلة

914

ردود الوزراء

566

استجوابات

5

تكليفات لديوان املحاسبة

2

طلبات تحقيق

9

طلبات مناقشة

15

طلبات رفع الحصانة

19

العرائض والشكاوى

73

م ��ن ج��ان �ب��ه ال �ق��ى ال �ن��ائ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ك� �ل� �م ��ة رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل � � �ب � � ��ارك م �ش �ي ��دا
فيها باالنجازات ال� �ت ��ي ح�ق�ق�ه��ا
م �ج �ل��س االم� � ��ة ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
ال� � �ح � ��ال � ��ي ب � �م� ��ا ي� � �ك � ��رس امل� �س � �ي ��رة
الديمقراطية للبالد.
تفاصيل (ص)10 - 03

الصالح :اقتراض  5مليارات دينار
لسد العجز في الموازنة
أع � �ل� ��ن ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء ووزير املالية أنس الصالح
أن ال� �ن� �ت ��ائ ��ج األول� � �ي � ��ة ل �ل �ح �س��اب
الختامي لالدارة املالية للدولة عن
السنة املالية  2016/2015أظهرت
ت �ح �ق �ي��ق ع �ج��ز م � �ق� ��داره ن �ح��و 5.5
مليارات دينار.
ول� �ف ��ت ال� ��ى ان� ��ه س �ي �ت��م ت�م��وي��ل
ال � � �ع � � �ج� � ��ز ف � � � ��ي ال � � �س � � �ن� � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2017/2016م ��ن خ �ل�ال اق �ت��راض

ن �ح��و م �ل �ي��اري دي �ن��ار م��ن ال �س��وق
امل�ح�ل��ي ب��اس �ت �خ��دام أدوات ال��دي��ن
ال � �ع� ��ام إض� ��اف� ��ة ال � ��ى اق � �ت� ��راض م��ا
ي� �ع ��ادل ن �ح��و  3م� �ل� �ي ��ارات دي �ن��ار
ب��ال��دوالر األم��ري�ك��ي ب�س�ن��دات دين
وصكوك من األسواق العاملية.
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استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء وعزى رئيس بنغالديش وهنأ رئيس بيالروسيا

األمير :الكويت تقف مع المجتمع الدولي
لمحاربة اإلرهاب بأشكاله وصوره كافة

سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-
ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
الجابر الصباح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س

 ..ومستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

األمة مرزوق الغانم واستقبل سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال��وزراء كما استقبل سموه النائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت �ع ��زي ��ة إل ��ى

الرئيس محمد عبدالحميد رئيس
ج �م �ه��وري��ة ب �ن �غ�ل�ادي��ش ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ص��دي �ق��ة أع � ��رب ف �ي �ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب�ض�ح��اي��ا ال �ه �ج��وم اإلره ��اب ��ي على
أح � ��د امل� �ط ��اع ��م ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة دك ��ا
وال� � ��ذي أس �ف ��ر ع ��ن س �ق ��وط ال �ع��دي��د

م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل� �ص ��اب�ي�ن راج �ي��ا
ل �ل �ض �ح��اي��ا ال ��رح� �م ��ة ول �ل �م �ص��اب�ين
س ��رع ��ة ال� �ش� �ف ��اء وال� �ع ��اف� �ي ��ة م ��ؤك ��دا
س � �م� ��وه اس� �ت� �ن� �ك ��ار دول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
وإدان � �ت � �ه� ��ا ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل
اإلجرامي اآلثم الذي استهدف أرواح
األب��ري��اء اآلمنني وال��ذي يتنافى مع

ك��اف��ة ال �ش ��رائ ��ع وال �ق �ي��م االن �س��ان �ي��ة
م� �ج ��ددا وق � ��وف دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت م��ع
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي مل�ح��ارب��ة اإلره ��اب
ب �ك��اف��ة أش �ك��ال��ه وص � ��وره وت�ج�ف�ي��ف
منابعه.
وم��ن ناحية اخ��رى بعث حضرة
صاحب السمو أمير البالد ببرقية

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك
والخالد والجراح والحمود

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله -بقصر السيف صباحام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م .ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء

ت �ه �ن �ئ��ة ال� � ��ى ال ��رئ� �ي ��س ال �ي �ك �س �ن��در
ل� �ك ��اش� �ي� �ن� �ك ��و رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
ب �ي�ل�اروس �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

 ..ومستقبال الشيخ علي الجراح

واس �ت �ق �ب��ل ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل
ايضا نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب

رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح واستقبل وزير
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه .وب �ع��ث

سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى
الرئيس محمد عبدالحميد رئيس
ج �م �ه��وري��ة ب �ن �غ�ل�ادي��ش ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
العمل اإلره��اب��ي على أح��د املطاعم

في العاصمة دك��ا راجيا للضحايا
الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء
والعافية.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة ال� � ��ى ال ��رئ� �ي ��س ال �ي �ك �س �ن��در
ل� �ك ��اش� �ي� �ن� �ك ��و رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة

ب � �ي �ل�اروس � �ي ��ا ال� �ص ��دي� �ق ��ة ض �م �ن �ه��ا
س �م��وه خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
موفور الصحة والعافية.
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مضبطة
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وافق على تمديد الحبس االحتياطي وأرجأ تنظيم القضاء إلى الدور المقبل

المجلس يختتم أعمال دور االنعقاد الرابع
وافق مجلس األمة في جلسته األخيرة في دور
االنعقاد الرابع أمس على مشروع القانون بربط
ميزانية الوزارات والهيئات الحكومية للعام المالي
 2017/2016والتي قدرت االيرادات فيها بـ 10
مليارات دينار فيما بلغت المصروفات  18.8مليار دينار
كما وافق على مشروع القانون بربط ميزانية هيئة
مكافحة الفساد والتي بلغت مصروفاتها 13.29
مليون دينار فيما بلغت االيرادات  33ألف دينار.
كما وافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية
بإعادة تقريرها بشأن تنظيم القضاء الى اللجنة للنظر
في التعديالت النيابية عليه على ان يعاد تقديم
التقرير في بداية دور االنعقاد المقبل.
أعضاء السلطتني خالل جلسة فض دور االنعقاد

اف� �ت� �ت ��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي ��ة ام� � ��س االح� � � ��د ال� �س ��اع ��ة
الثانية ع�ش��رة وت�لا األم�ي�ن العام
اس� � �م � ��اء االع � � �ض� � ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن
وامل �ع �ت��ذري��ن وال �غ��ائ �ب�ين م��ن دون
اذن أو إخطار.
بند التصديق على المضابط
ص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
ذوات االرق��ام  1355بتاريخ /6/13
خاصة و 1356أ بتاريخ  14يونيو
خاصة و 1356ب بتاريخ  15يونيو
خاصة و 1357أ و ب وج و د بتاريخ
 19و 20و 21و 22يونيو.
بند الرسائل الواردة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م �ن��اق �ش��ة بند
الرسائل الواردة وجاء كالتالي:
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة حمايةاالم ��وال ال�ع��ام��ة يطلب فيها مخاطبة
ال � ��وزراء امل�ع�ن�ي�ين ب��وق��ف اي اج ��راءات
بخصوص تحويل القسائم الزراعية
محل التحقيق أو التنازل عنها.
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ش��ؤونال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة واالرش � � ��اد يطلب
ف �ي �ه��ا امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع امل�ل�اح��ق ال�ث�ق��اف�ي�ين في
ك��ل م��ن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة االم �ي ��رك �ي ��ة ف��ي
ب �ع��ض امل��وض��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بطلبة
البعثات الدراسية في هاتني الدولتني.
(تم سحبها).
 ت � �ق� ��ري� ��ر االم � � ��ان � � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ع��ناج �ت �م��اع��ات ل �ج ��ان امل �ج �ل��س ال��دائ �م��ة
واملؤقتة خالل الفترة من  1ابريل حتى
 20يونيو  2016عمال بالفقرة االخيرة
ط �ب �ق��ا ل �ن��ص امل � � ��ادة  46م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية ملجلس االمة.
 -د .ع��ودة ال��روي�ع��ي :ن�ب��ارك لألمير

وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ب �م �ن��اس �ب��ة ع�ي��د
ال �ف �ط��ر وأس � �ح ��ب ال ��رس ��ال ��ة ال �خ��اص��ة
ب��ال �ل �ج �ن��ة ال�ت �ع �ل �ي�م �ي��ة ب��ال �ت �ف��اه��م م��ع
الوزير والتنسيق معه.
(موافقة على سحب الرسالة).
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ال �ح��دي��ث عنال �ل �ج��ان وك �ي��ف ي�ج��ب ت��وزي��ع ال �ن��واب
على اللجان حتى تكون فاعلة فعدد
اجتماعات اللجان تبني ان مجموعة
من اللجان التي شكلت لم تجتمع أي
اجتماعات واق�ت��رح ف��ي دور االنعقاد
املقبل ان نفعل شيئا مجديا.
ه� �ن ��اك ل� �ج ��ان اس ��اس �ي ��ة وظ�ي�ف�ت�ه��ا
ه��ي االج �ت �م��اع��ات وه �ن��اك ل �ج��ان مثل
امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن امل��ال �ي��ة وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وامل� ��رأة واالس� ��رة وذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة ل��م تعقد اج�ت�م��اع��ات م�ن��ذ 3
اشهر.
واذك� � ��ر ب �م��ا ق ��ال ��ه ص ��اح ��ب ال�س�م��و
وت ��أك � �ي ��ده ال� � � ��دور ال �س �ل �ب��ي ل��وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ودور ال��رق��اب��ة
م � ��ن ق� �ب ��ل ال � �ج � �ه ��ات امل �ع �ن �ي ��ة دوره� � ��ا
اصبح سلبيا ألن مؤسسات الدولة ال
تراقبها.
وك��ان��ت ه �ن��اك رس��ال��ة ت��وع��وي��ة من
وزارة الداخلية توجه الناس وتعلمهم
ب ��االب �ت ��زاز ال � ��ذي ي �ق��وم ب ��ه امل �ج��رم��ون
ل�ل�م��واط�ن�ين واه �ن��ئ وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل� ��اء ح�ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ج��ائ��زة اح�س��ن
انجاز عاملي.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :بالنسبةلتكليف املجلس للجنة بشأن حصول
البعض على ح�ي��ازات زراع�ي��ة بفضل
رخ��ص ت�ج��اري��ة م ��زورة وب�ع��د فحص
امل�س�ت�ن��دات ات�ض��ح ان�ن��ا ن�ح�ت��اج وقتا
واملجلس منحنا وقتا الى بداية دور
االنعقاد ولكن هناك امور اخرى ألننا
ن �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ح �ت��رف�ين ف ��ي ال �ت�لاع��ب
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ح �ي��ازات وات �ض��ح
ان ال��رخ��ص ق��د ت��رت�ف��ع م��ن  18ال��ى 50

رخ �ص��ة ت �ج��اري��ة وت �ف��اج��أن��ا ان لجنة
ال �ح �ي��ازات وت��وزي��ع ال�ق�س��ائ��م م��ن اه��م
ال�ل�ج��ان ف��ي هيئة ال��زراع��ة واث �ن��ان من
اع � �ض� ��اء ال� �ل� �ج ��ان ه �م ��ا ش ��ري� �ك ��ان ف��ي
اس�ت�خ��راج ال��رخ��ص م��ع شخص ثالثا
فهناك شبهات ح��ول اللجنة وطريقة
ت��وزي �ع �ه��ا وه� �ن ��اك ق � �ي� ��ادات ح�ص�ل��وا
ع�ل��ى ق�س��ائ��م زراع �ي��ة وج��واخ �ي��ر فهل
ي�ح��ق ل�ل�م�س��ؤول�ين ف��ي ه�ي�ئ��ة ال��زراع��ة
الحصول على قسائم زراعية؟
ل��ذل��ك ن�ح��ن ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ط�ل�ب�ن��ا من
املجلس املوافقة على زي��ادة التكليف
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ه ��ذه ال ��رخ ��ص س ��واء
ك ��ان ��ت زراع � �ي ��ة او ج��واخ �ي��ر وك�ي�ف�ي��ة
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل� �ي� �ه ��ا .ه � � ��ذه ال ��رخ ��ص
التجارية بها عقود تأسيس ونطلب
منكم ع��دم اج��راء أي تنازل او تحويل
للقسائم او ال��رخ��ص م�ح��ل التحقيق
ف��ال�ب�ع��ض ت �ن��ازل ع��ن ع�ق��د ال�ت��أس�ي��س
ون �ت �م �ن��ى م ��ن ال � � � ��وزراء ال� �ت� �ع ��اون م��ع
اللجنة وعدم املوافقة على هذا العبث
املوجود في هيئة الزراعة واملسؤولون
ف��ي لجنة ال �ح �ي��ازات أت�م�ن��ى ان يكون
ل� �ل ��وزي ��ر م ��وق ��ف ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ه ��ذه
اللجنة.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ب�خ�ص��وصرسالة الحيازات فهذا املجلس ناقش
ك �ث �ي��را م��وض��وع ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة
ل �ك ��ن م� ��ع اح� �ت ��رام ��ي ل� �ل ��وزي ��ر ان ه ��ذا
القطاع فاسد جدا وبه من الفساد ما
يكفيه ووص ��ل االم ��ر ال��ى ال�ت��زوي��ر في
االوراق ال��رس�م�ي��ة  18ش��رك��ة حصلت
ع� �ل ��ى ح � � �ي� � ��ازات زراع � � �ي� � ��ة وي � �ج� ��ب ان
ت�ق��ف ك��ل االج� � ��راءات ك�م��ا وص �ل��ت في
رس��ال��ة رئ�ي��س اللجنة لحني االنتهاء
م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق .وض�ع�ن��ا م��ن ال�ق��وان�ين
والضوابط ما يكفي للحد من عمليات
الفساد املستشري في هذا القطاع ولم
نقصر في التشريع والرقابة.
 -ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ت ��وزي ��ع امل � ��زارع

وال �ج��واخ �ي��ر أخ ��ذ م�ن��ا ال��وق��ت الكثير
واص �ب��ح ع �م�لا دائ �م��ا وم �س �ت �م��را مما
ي��دل على ان��ه مكان به شبهات كثيرة
وت�لاع��ب ول�ك��ن م��ن ال��واض��ح ان هناك
م�ش�ك�ل��ة ب �ه��ذا امل �ك��ان ون �ث��ق ف��ي لجنة
التحقيق فيجب ان نكون اكثر جدية
وت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ت��ائ��ج لتسكير م��وض��وع
هيئة الزراعة.
ال �ل �ج ��ان اج �ت �ه ��دت وع �م �ل��ت ول �ك��ن
ه �ن��اك خ �ل�لا ف�لاب��د م��ن وج� ��ود الئ�ح��ة
للجان وال�ن�ص��اب فيها وت�ح�ت��اج الى
آل �ي ��ة ج ��دي ��دة الن� �ج ��از اك �ب ��ر ع� ��دد م��ن
القوانني في الفترة القادمة وسأتقدم
باقتراح في فترة الصيف لوضع آلية
ج ��دي ��دة ل�ع�م��ل ال �ل �ج��ان ف �ه �ن��اك ل�ج��ان
ل �س �ن��ا ف ��ي ح��اج��ة ل �ه��ا ول �ك��ن االن �ت��اج
يجب ان يستمر.
 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :ت �ص��ري��ح وزي ��رال �ص �ح��ة ب ��أن ي �ك��ون م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر
ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ف �ه��ذا خ �ب��ر م �ف��رح ون�ش��د
على يد ال��وزي��ر ونشكر وزي��ر التربية
منحه الدراسة البناء البدون وان كنت
اتمنى ان يمتد ال�ق��رار ملن هو حاصل
على احصاء .1965
م��وض��وع ال ��زراع ��ة ه��و م�ل��ف شائك
بسبب التراخي املوجود وعدم اتخاذ
اجراءات حازمة.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :خ� �ط ��اب ص��اح��بالسمو واف وش��ام��ل ويجب ان يكون
رس ��ال ��ة ل �ل �ج �م �ي��ع م �ج �ل �س��ا وح �ك��وم��ة
ورس � ��ال � ��ة ل �ل �ت �ح ��ذي ��رات ال � �ق ��ادم ��ة م��ن
ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا وام� ��ري � �ك� ��ا م � ��ن ه �ج �م��ات
اره��اب �ي��ة ف�ن�ح��ن اح ��وج م��ا ن �ك��ون ال��ى
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وت�ط�ب�ي��ق اج ��راءات
ام� �ن� �ي ��ة ون� �ش� �ي ��د ب� � ��اج� � ��راءات وزي � ��ري
ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة لكن التهديد اكبر
من القدرات وخاصة في مطار الكويت
ف �ه��و م ��ع االس� � ��ف ه � ��دف ل�ل�اره��اب �ي�ي�ن
خاصة ان االج ��راءات م��ازال��ت ال ترقى
ل�ل�ش��روط االم�ن�ي��ة ي�ج��ب اال ن�ب�ع��د عن

ه ��ذا ال ��واق ��ع ال �س �ي��اس��ي واالم� �ن ��ي في
العالم ونخشى ان تتكرر هذه املأساة
التي وقعت في مسجد الصادق.
ال � � �ه � � ��اج � � ��س االم � � � �ن� � � ��ي م � � �ه � ��م ول � ��ه
ان �ع �ك��اس��ات اق �ت �ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
فتطبيق القانون امر مهم.
 د .خليل ابل :منذ ان بدأنا املجلسوه �ن��اك م��اك�ي�ن��ة اع�لام�ي��ة ت�ه��اج��م ه��ذا
امل �ج �ل��س ول �ك �ن �ن��ا ف ��ي امل �ج �ل��س ه�ن��اك
ج �ه ��د ي �ت �م �ث��ل ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان وع �م �ل �ه��ا
واحداها هي لجنة حماية امل��ال العام
ون�ح��ن نثق ف��ي اللجنة ون��واف��ق على
طلبها.
 وزي � ��ر االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة د .ع�ل��يالعمير :نحن نوافق على الرسالة وما
ورد ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة نحن موافقون
عليه وك��ل م��ا ورد م��ن مالحظات فقد
تم الرد عليها في جلسات اخرى.
وافق املجلس على الرسالة االولى.
 د .علي العمير :هذا بند خاص ملاكلفت به لجنة التحقيق.
(موافقة عامة)
تقارير لجنة الميزانيات
انتقل املجلس الى مناقشة تقارير
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ف��ي ش ��أن امل�ش��اري��ع
ب� �ق ��وان�ي�ن ب� �ش ��أن م �ي ��زان �ي ��ة ال �ح �س��اب
ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وامليزانية العامة للدولة وفتح اعتماد
اض��اف��ي واع�ت�م��اد التعديل ب�ين اب��واب
امليزانية:
 وزي � ��ر امل��ال �ي��ة :ي��أت��ي ب �ي��ان وزي ��رامل ��ال� �ي ��ة ع� ��ن األوض � � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة
وامل��ال �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2017/2016
ك�م��ا ت�ع�ل�م��ون ف��ي ظ ��روف اق�ت�ص��ادي��ة
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف �ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن م�ت��ان��ة
وق � � ��وة امل� ��رك� ��ز امل� ��ال� ��ي ل �ل �ب�ل�اد ح��ال �ي��ا
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وزير المالية :اقتراض  5مليارات دينار
لسد العجز في الموازنة العامة
تتمة المنشور ص03
ن ��واج ��ه ال� �ي ��وم ت �ح��دي��ا خ �ط �ي��را ي�ه��دد
اس �ت ��دام ��ة واس� �ت� �ق ��رار امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة
وي�ف��رض حتمية ضبط االن�ف��اق العام
ويؤكد الحاجة امللحة لتنويع مصادر
االي� ��رادات ال�ع��ام��ة وال�ع�م��ل على اع��ادة
ه�ي�ك�ل��ة اق �ت �ص��ادن��ا ال��وط �ن��ي وت�ه�ي�ئ��ة
بيئة مناسبة لتسهيل اعمال القطاع
ال�خ��اص ال��وط�ن��ي وم�ن��ح م�ن��اخ ج��اذب
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار االج� �ن� �ب ��ي امل� �ب ��اش ��ر ب�م��ا
ي �س ��اه ��م ف� ��ي خ �ل ��ق وظ� ��ائ� ��ف ت�ح�ق�ي��ق
للكويتيني الداخلني الى سوق العمل
والشك ان تحقيق ذلك مرهون بتعاون
السلطتني التشريعية والتنفيذية من
اج��ل اس�ت�ي�ف��اء ال�ع��دي��د م��ن املتطلبات
التشريعية االساسية.
م��ن اج ��ل ذل ��ك اق ��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وث�ي�ق��ة ل�ل�اج��راءات ال��داع�م��ة ل�لاص�لاح
املالي واالقتصادي في االجل املتوسط
اس�ت�ه��دف��ت اص�ل�اح اوض� ��اع امل�ي��زان�ي��ة
ال� �ع ��ام ��ة واع� � � � ��ادة رس � ��م دور ال ��دول ��ة
ف ��ي االق �ت �ص ��اد وزي � � ��ادة دور ال �ق �ط��اع
ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال� �ن� �ش ��اط االق� �ت� �ص ��ادي
وت� �ف� �ع� �ي ��ل م � �ش� ��ارك� ��ة امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف��ي
ت �م �ل��ك امل� �ش ��روع ��ات ال �ع��ام��ة واص�ل��اح
س��وق ال�ع�م��ل ون �ظ��ام ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ورف ��ع ك �ف��اءة االدارة ال�ع��ام��ة واالدارة
امل ��ال �ي ��ة م ��ن خ�ل��ال االص �ل ��اح االداري
وامل� ��ؤس � �س� ��ي وق � � ��د ب� � � ��دأت ال � � � � ��وزارات
وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة ذات
ال �ص �ل��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ال��ذي
ن��أم��ل ان يحقق مستهدفاته املرتقبة
في االجلني القصير واملتوسط.
ل � �ق ��د اظ � � �ه � ��رت ال � �ن � �ت ��ائ ��ج االول � �ي � ��ة
ل �ل �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل� �ل ��ادارة امل��ال �ي��ة
للدولة عن السنة املالية 2016/2015
تحقيق عجز مقداره نحو  5.5مليارات
دينار وذلك مقارنة مع العجز املقدر في
مشروع امليزانية لذات السنة والبالغ
 8.2مليارات دينار بافتراض متوسط
سعر للنفط قدره  45دوالرا بينما كان
م�ت��وس��ط س�ع��ر ب�ي��ع ال�ب��رم�ي��ل اق ��ل من
 42دوالرا ويعود ه��ذا االنخفاض في
مقدار العجز الفعلي ال��ى ع��دة عوامل
من بينها زي��ادة كمية مبيعات النفط
ال�خ��ام ع��ن امل�س�ت��وى امل�ق��در بامليزانية
ب�ف�ض��ل االس �ت �ث �م��ارات ال �ت��ي ت �م��ت في
القطاع النفطي كما يعود م��ن جانب
اخ ��ر ال ��ى ح��زم��ة االج � � ��راءات وق � ��رارات
الترشيد التي اتخذتها الحكومة في
ضوء ما ورد في وثيقة االصالح املالي
واالقتصادي.
وق��د حرصت الحكومة بالرغم من
ج�ه��وده��ا ف��ي ض�ب��ط االن �ف��اق ال�ج��اري
ع�ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي ت��وف�ي��ر ال�ت�م��وي��ل
ال� �ل ��ازم ل �ل �م �ش��اري��ع ال ��رأس �م ��ال �ي ��ة ف��ي
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة واالل � �ت� ��زام� ��ات امل��ال �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة مل �ش��روع��ات ال�ب�ن�ي��ة التحتية
الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو

الصالح :نواجه
تحديا خطيرا يهدد
استدامة واستقرار
الحالة المالية
للدولة
تحقيق االستقرار
االقتصادي مرهون
بتعاون السلطتين
الصالح يلقي بيان الحكومة حول الوضع املالي للدولة

ورف��ع ال�ق��درات التنافسية القتصادنا
الوطني وتوسعة طاقته االستيعابية.
ان اغ �ل��ب ال �س �ي �ن��اري��وه��ات امل�ت��اح��ة
ال� �ي ��وم ت �ش �ي��ر ال� ��ى ان اس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
س � ��وف ت �ظ��ل ول �ف �ت ��رة ط��وي �ل��ة ق��ادم��ة
اق��ل م��ن امل�س�ت��وي��ات ال�ل�ازم��ة لتحقيق
ت � ��وازن امل �ي��زان �ي��ة وق ��د ج� ��اءت نتيجة
االستفتاء الذي اجرته اململكة املتحدة
م��ؤخ��را بشأن عضويتها ف��ي االتحاد
االوروب��ي لتزيد من عدم اليقني تجاه
م�ع��دالت نمو االق�ت�ص��اد العاملي وهو
ما قد يعني استمرار تراكم العجز في
املوازنة على نحو يتطلب منا توخي
ال� �ح ��رص ف ��ي اخ �ت �ي��ار ال �س �ب��ل اآلم �ن��ة
واملتوازنة لتمويله حيث ال يمكن لنا
ان نستمر ف��ي اس�ت�ن�ف��اد االح�ت�ي��اط��ي
ال� �ع ��ام ل �خ �ط ��ورة ذل � ��ك ع �ل��ى م�س�ت��وى
السيولة العامة للدولة لذا فمن االهمية
ب�م�ك��ان ان ت��أخ��ذ خ �ي��ارات �ن��ا للتمويل
في االعتبار الحفاظ على قوة رصيد
البنك املركزي من احتياطي العمالت
االج�ن�ب�ي��ة واال ي ��ؤدي االف� �ت ��راض ال��ى
التأثير على سيولة القطاع املصرفي
محليا م�م��ا ي�ه��دد ق��درت��ه ع�ل��ى توفير
التمويل الالزم للقطاع الخاص او رفع
الدين العام الى مستويات حرجة.
وبناء على ذلك عملت وزارة املالية
على اع��داد استراتيجية للدين العام
ل �ل �س �ن��وات ال �خ �م��س ال� �ق ��ادم ��ة ت�س�م��ح
ب �ت ��وف �ي ��ر االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة ع�ل�م��ا ب ��أن ح�ج��م االص � ��دارات
املحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ
 750مليون دينار.
واص � �ب � ��ح ب� ��ذل� ��ك اج � �م ��ال ��ي رص �ي��د
ادوات الدين العام الغ��راض السياسة
النقدية واغ��راض تمويل العجز حتى
 2016/6/29نحو  2337مليون دينار.
لقد تم اعداد ميزانية السنة املالية
 2017/2016في ظل توجيهات حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح االحمد الجابر الصباح حفظه

الله ورع��اه بضرورة مراعاة االوضاع
االقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ
اج� � � ��راءات اح� �ت ��رازي ��ة ووض � ��ع ب��رام��ج
ت �ه��دف ال ��ى ت��رش�ي��د االن �ف ��اق وخ�ف��ض
ب �ن ��ود م �ص ��روف ��ات امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
وم�ع��ال�ج��ة ال�ن�ق��ص ف��ي م� ��وارد ال��دول��ة
م ��ع ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ح �ي ��اة ال �ك��ري �م��ة
للمواطنني وعدم املساس بمتطلباتهم
امل�ع�ي�ش�ي��ة االس��اس �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذا ل�ه��ذه
ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة وع�ب��ر ال�ش��روع
في تفعيل جانب من حزمة االجراءات
التي تضمنتها وثيقة االصالح املالي
واالق � �ت � �ص� ��ادي ق ��ام ��ت وزارة امل��ال �ي��ة
ب ��وض ��ع س �ق��ف ل�ل�ان �ف��اق ف ��ي م �ش��روع
ميزانية السنة املالية  2017/2016يقل
عن اعتمادات السنة املالية املنقضية
ويلبي احتياجات الجهات الحكومية
ل �ت��وف �ي��ر ك��اف��ة ال �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة مع
التركيز على تطوير خدمات التعليم
وال �ص �ح ��ة وال � �خ ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
واالمنية.
وق��د ق��درت جملة اي��رادات امليزانية
ال �ع��ام��ة ل �ل �س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2017/2016
بنحو  10.4م�ل�ي��ارات دي�ن��ار منها 8.8
مليارات دينار اي��رادات نفطية مقدرة
على اس��اس  35دوالرا لبرميل النفط
ون�ح��و  1.6مليار دي�ن��ار اي ��رادات غير
ن �ف �ط �ي��ة ب �ي �ن �م��ا ق � � ��درت امل� �ص ��روف ��ات
ب� �ح ��وال ��ي  18.9م �ل �ي ��ار دي � �ن� ��ار وق� ��در
استقطاع احتياطي االج�ي��ال القادمة
بنحو  1.05مليار دي�ن��ار ووف�ق��ا لهذه
التقديرات يتوقع ان يصل العجز الى
نحو  9.5مليارات دينار.
وتماشيا مع معطيات استراتيجية
ال��دي��ن ال�ع��ام ال�ت��ي اش��رت اليها سيتم
ت�م��وي��ل ه��ذا ال�ع�ج��ز ف��ي ال�س�ن��ة املالية
 2017/2016على النحو التالي:
 اق�ت��راض نحو ملياري دي�ن��ار منال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام ادوات
الدين.
 -اقتراض ما يعادل نحو  3مليارات

حوار حكومي

دينار بالدوالر االمريكي بسندات دين
وصكوك من االسواق العاملية.
 تغطية ال�ف��رق ب�ين العجز املحققوح� �ج ��م االق� � �ت � ��راض امل � �ش ��ار ال� �ي ��ه م��ن
االحتياطي العام للدولة.
ول �ق��د اس �ت��دع��ت االوض � ��اع ال��راه�ن��ة
ان� �ش ��اء وح � ��دة خ ��اص ��ة الدارة ال��دي��ن
ال � �ع ��ام ب � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة ت �ت��ول��ى رس��م
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات االق� �ت ��راض امل�ن��اس�ب��ة
وتقييم املخاطر املصاحبة لخيارات
االق� � � �ت � � ��راض امل �خ �ت �ل �ف ��ة ك� �م ��ا ت �ت��ول��ى
االش� � � ��راف ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات االف � �ت ��راض
بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار
وبنك الكويت املركزي.
ف ��ي ال� �خ �ت ��ام ن �ت �ط �ل��ع ال � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
االه � � ��داف ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال� � � ��واردة ف ��ي م �ش��روع
امل � �ي ��زان � �ي ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ل �ل �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2017/2016وامل �س �ت �م��دة من
التوجيهات السامية لحضرة صاحب
السمو الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح امير البالد حفظه الله ورعاه
بهدف توفير العيش الكريم للمواطن
الكويتي كما نتطلع ال��ى تعاون كافة
االط � � � ��راف ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق م �س �ت �ه��دف��ات
وث�ي�ق��ة االص�ل�اح امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي
ف��ي االج ��ل امل �ت��وس��ط م��ن اج ��ل ض�م��ان
اس �ت ��دام ��ة واس� �ت� �ق ��رار امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة وال �ت �ق��دم ب�خ�ط��ى واث �ق��ة على
طريق اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني
وضمان مستقبل اجيالنا القادمة.
 ع��دن��ان ع�ب��د ال�ص�م��د :يسرني أنأت� �ق ��دم ب �م��ا ان �ت �ه��ت إل �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة م��ن
دراستها مليزانية ال��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2017/2016
ح �ي��ث اج �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة خ �ل��ال دور
االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع  84اجتماعا
م�ن�ه��ا  8اج �ت �م��اع��ات ف��رع �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
للجهات الحكومية والتي استغرقت
 243ساعة عمل وبمتوسط  3ساعات

لكل اجتماع.
أن � �ج� ��زت ال �ل �ج �ن��ة م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا 73
موضوعا وقدمت ملجلسكم املوقر 41
ت�ق��ري��را متضمنة  680ت��وص�ي��ة وذل��ك
ب �ع��د دراس � ��ة م�س�ت�ف�ي�ض��ة مل ��ا سجلته
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب� �ي ��ة م� ��ن م�ل�اح �ظ��ات
ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب��ات
الختامية حيث ناقشت اللجنة أكثر
م ��ن  2,200م�لاح �ظ��ة س�ج�ل�ه��ا دي ��وان
املحاسبة و  18أل��ف مخالفة سجلها
جهاز املراقبني املاليني باإلضافة إلى
 31تكليفا لديوان املحاسبة.
ن �ت �ي �ج��ة ل �ت��أك �ي��د م�ج�ل�س�ك��م امل��وق��ر
انتهاج أساليب رشيدة في املحاسبة
وت�ب�ن�ي��ه ت�ف�ع�ي��ل آل �ي��ات رق��اب �ي��ة ذك�ي��ة
وم ��رن ��ة ال ت�ع�ط��ل األع� �م ��ال ف �ق��د ب ��دأت
الجهات الحكومية باتخاذ إج��راءات
لتسوية مالحظاتها بنسبة  55%وفق
ال�ت�ق�ي�ي��م ال�ن�ه��ائ��ي ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وعلى الرغم من هذه الجهود املبذولة
م��ا زال��ت دون مستوى الطموح حيث
إن ه� �ن ��اك  34ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ل��دي�ه��ا
ق �ص��ور واض ��ح ف��ي ات �خ��اذ اإلج� ��راءات
التصحيحية ملالحظاتها.
ك � �م ��ا أن  % 37م � ��ن اج� �ت� �م ��اع ��ات
اللجنة ل��م يحضرها االخ ��وة ال ��وزراء
وال ممثلون عنهم رغ��م تضمن دع��وة
اللجنة املرسلة لهذا األمر وفي املقابل
ك ��ان ه �ن��اك ت �ع��اون م��ن وزراء آخ��ري��ن
ف��ي ح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات اللجنة وه��و
م��ا ان�ع�ك��س ن�س�ب�ي��ا ع�ل��ى ت�ح�س��ن أداء
جهاتهم مما قلل من ع��دد امليزانيات
امل ��رف ��وض ��ة م� ��ن ق �ب ��ل ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى 8
ميزانيات فقط بعدما ك��ان��ت ف��ي دور
االنعقاد السابق  15ميزانية.
ل �ق��د ان �ع �ك��س أث� ��ر ت �ق �ل �ب��ات أس �ع��ار
ال�ن�ف��ط ع�ل��ى ت�م��وي��ل امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة على

التتمة ص05

 5.5مليارات دينار
العجز الحقيقي في
الموازنة العامة
للدولة
الحكومة حريصة
على االستمرار في
توفير التمويل
الالزم للمشاريع
الرأسمالية في
خطة التنمية
تغطية الفرق بين
العجز المحقق
وحجم االقتراض
من االحتياطي
العام للدولة
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مضبطة

الميزانيات ٪84 :نسبة اإليرادات النفطية
والمرتبات تأكل أكثر من نصف الميزانية
تتمة المنشور ص04
ال �ت��وال��ي وب�ل��غ ال�ع�ج��ز ال�ف�ع�ل��ي للسنة
املالية  2015/2014ما يقارب مليارين
وسبعمائة مليون دينار.
وب� � � � �س� � � � �ب � � � ��ب غ � � � � � �ي � � � � ��اب ال � � � � ��رؤي � � � � ��ة
االستراتيجية ل�ل�إدارة املالية للدولة
ف�ق��د ارت�ب�ط��ت ال��زي��ادة ف��ي م�ص��روف��ات
امل �ي��زان �ي��ة ارت �ب ��اط ��ا واض� �ح ��ا ب��زي��ادة
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال� �ـ 15
امل��اض �ي��ة وان م ��ا ت�ح�ق��ق ف ��ي س �ن��وات
ال ��وف ��رة امل��ال �ي��ة ال�س��اب�ق��ة م��ن ف��وائ��ض
محوله لالحتياطي العام والبالغة 50
مليار دينار ستستنفد خالل السنوات
الخمس القادمة كحد أقصى في حال
اس �ت �م��رار ن�ف��س ال�س�ي��اس��ة امل��ال �ي��ة مع
ثبات املعطيات االقتصادية الحالية.
ورغ� ��م ت�غ�ي�ي��ر س �ع��ر ت �ق��دي��ر ب��رم�ي��ل
ال �ن �ف ��ط ف� ��ي م �ي ��زان �ي ��ة ال �س �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016م ��ن  25دوالرا إل� ��ى 35
دوالرا ب�س�ب��ب ت�ع��اف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط
ب�ص��ورة نسبية م��ؤخ��را إال أن العجز
س�ي�ظ��ل م��وج��ودا ط��امل��ا ك��ان��ت أس�ع��ار
ال �ن �ف ��ط أق � ��ل م� ��ن ن �ق �ط��ة ال� �ت� �ع ��ادل ف��ي
امليزانية واملقدرة بـ  65إلى  70دوالرا.
ق ��ام ��ت وزارة امل ��ال �ي ��ة ه� ��ذه ال�س�ن��ة
ب �ت �غ �ي �ي��ر ت �ب ��وي ��ب امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ع��ام��ة
وإع � � � � � ��ادة ت ��رت � �ي ��ب م � �ك� ��ون� ��ات أب � � ��واب
امل � �ي ��زان � �ي ��ة ال� �ق ��دي� �م ��ة ب� �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب
م ��ع ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د (ه �ن ��اك ملخص
م��وزع عليكم يحتوي شرحا مبسطا
ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف ال �ج ��دي ��د) وامل �ف �ت ��رض أن
ال �ت �ب��وي��ب ال �ج��دي��د ف ��ي ح� ��ال ت�ف�ع�ي�ل��ه
ك��ام�لا س�ي�ك��ون خ�ط��وة أول ��ى للتحول
إلى ميزانية البرامج واألداء التي طال
انتظارها ألكثر من  40عاما.
وك� �م ��ؤش ��رات ع��ام��ة ع �ل��ى م�ي��زان�ي��ة
ال � �س � �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة  2017/2016ف �ق��د
ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة اإلي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة 84
 %م ��ن إج �م��ال��ي اإلي � � � ��رادات وامل� �ق ��درة
ب �ـ  10م �ل �ي��ارات دي �ن��ار وق ��در إج�م��ال��ي
امل�ص��روف��ات بما ي�ق��ارب ثمانية عشر
م� �ل� �ي ��ارا وث �م ��ان �م ��ائ ��ة م �ل �ي ��ون دي �ن ��ار
وي �ش �ك��ل اإلن� �ف ��اق ال� �ج ��اري  % 85من
املصروفات علما أن املرتبات وما في
حكمها تشكل أكثر من نصف امليزانية
املقدرة.
ك �م��ا أن ال ��دع ��وم ت �ش �ك��ل  % 15من
املصروفات وقد ارتفعت في السنوات
الـ  10األخيرة بنسبة  % 490علما أن
امل��واط��ن ل�ي��س امل�س�ت�ف�ي��د ال��وح �ي��د من
ه��ذه ال��دع��وم��ات حيث إن ج��زءا كبيرا
منها م��ن ال��دع��م تستفيد م�ن��ه جهات
حكومية.
سبق أن بينت اللجنة تفصيال في
الجلسات والتقارير السابقة مواطن
الخلل ف��ي اإلي ��رادات كما أن��ه م��ا زال��ت
عملية تنويع مصادر الدخل لم تخرج
من اإلطار النظري.
كما أن هناك ع��دة جهات حكومية
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عبدالصمد:
الميزانيات اجتمعت
 84اجتماعا
استغرقت 243
ساعة عمل

مبارك الخرينج خالل الجلسة

أس � �ن� ��دت أن �ش �ط �ت �ه��ا اإلي � � ��رادي � � ��ة إل ��ى
شركات مما تسببت بحرمان خزينة
ال��دول��ة إلي��رادات مستحقة وم��ن صور
ذلك:
• إن إح��دى الجهات الحكومية لم
تتسلم منذ عشر سنوات مستحقاتها
م ��ن إح � ��دى ال �ش ��رك ��ات وال �ب��ال �غ��ة 120
مليون دينار بسبب عقد يشوبه عدة
م�لاح�ظ��ات م�ن��ذ ت��وق�ي�ع��ه وه ��ذا العقد
مستمر ملدة  25سنة.
• وجود عدة كيانات تجارية تدير
أنشطة أح��د املرافق الحكومية وكلها
مملوكة بالنهاية لشركة واح��دة وهو
ما يفقدها التنافسية الحقيقية وخلق
سوق احتكاري.
• تسخير موارد إحدى املؤسسات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ص��ال��ح إح ��دى ال�ش��رك��ات
م�م��ا تسببت ب�ح��رم��ان خ��زي�ن��ة ال��دول��ة
إليرادات مستحقة.
وه� �ن ��اك ج �ه��ات ح �ك��وم �ي��ة ال ت�ق��وم
ب � � ��دوره � � ��ا ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي ف� � ��ي ال �ت �ن �م �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة وف �ق��ا ل �ق��ان��ون إن�ش��ائ�ه��ا
وت �ح �ت �ج��ز أرب ��اح� �ه ��ا ب �ح �ج��ة ق�ي��ام�ه��ا
ب�م�ش��اري��ع لكنها ت�ق��وم باستثمارها
ك ��أن� �ه ��ا (ش � ��رك � ��ات اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة) ف��ي
أسهم وس�ن��دات ب��دال م��ن أن تستخدم
ه ��ذه االح �ت �ي��اط �ي��ات ل�ت�ن�م�ي��ة ال�ج��ان��ب
التشغيلي لديها وكونت احتياطيات
مالية ق��ارب��ت ال�ـ  20مليار دي�ن��ار دون
أن نرى أثرها في النشاط االقتصادي
املحلي.
ك��ذل��ك ف��إن��ه الب ��د م ��ن ال �ت �ع��اون مع
القطاع ال�خ��اص ف��ي تنمية االقتصاد
ال��وط �ن��ي وف� ��ق ض ��واب ��ط ت �ض �م��ن حق
ال � ��دول � ��ة وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى خ� �ل ��ق ف ��رص
وظ �ي�ف �ي��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وح ��ث ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال �ط��اب��ع االق �ت �ص��ادي
على تنمية إيراداتها لكي تكون رافدا
ل�لإي��رادات العامة للدولة واحتياطي
املال العام.
أخيرا الب��د من اإلش��ارة إل��ى قضية

أنجزنا  73موضوعا
وقدمنا للمجلس
 41تقريرا تضمنت
 680توصية

عدنان عبد الصمد متحدثا

مهمة جدا وهي وجود رؤية حكومية
مشتركة م��ع األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ورف��ع
م �س �ت��وى ال� �ت� �ع ��اون م �ع �ه��ا ل �ل �ح��د م��ن
مظاهر الهدر في امليزانية وأن يكون
ل��وزارة املالية دور أكبر في التأكد من
م ��دى ص �ح��ة ال �ت �ق��دي��رات ال �ت��ي ت�ت�ق��دم
ب �ه��ا ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وأال ت��ؤخ��ذ
ك � ��أرق � ��ام م �س �ل��م ب �ه ��ا وإع � � � ��ادة ال �ن �ظ��ر
ببعض القضايا ذات التكلفة املليارية
واملليونية على امليزانية ومنها على
سبيل املثال:
• ت �ك �ل �ف��ة إن� �ت ��اج ال �ب��رم �ي��ل وال �ت��ي
ت�ت�ح�م�ل�ه��ا امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة
واملقدرة بـ  2مليار دينار.
• العجز االكتواري واملقدر تكلفته
بـ  8مليارات دينار.
• تنامي التكلفة السنوية لعقود
ص�ي��ان��ة م�ح�ط��ات ال�ك�ه��رب��اء ح�ي��ث بلغ
املنصرف عليها خ�لال ال�س�ن��وات ال�ـ 4
املاضية  550مليون دينار.
• االرت � �ف� ��اع ال �س �ن ��وي ف ��ي امل �ب��ال��غ
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ل� �ب� �ع� �ث ��ات ال � ��دراس � �ي � ��ة
الداخلية لتصل إلى  88مليون دينار
على الرغم من وجود لغط مؤخرا من
اقتصار االبتعاث على ع��دد قليل من
ه��ذه الجامعات م��ع غياب التنافسية
ال� �ت ��ي ت �خ �ف��ف م� ��ن ت �ك �ل �ف��ة االب �ت� �ع ��اث
ال ��داخ� �ل ��ي ع �ل �م��ا أن ع� ��دد ال �ج��ام �ع��ات
الخاصة املعتمدة  17جامعة في حني
أن اث �ن�ي�ن م�ن�ه��ا ت�س�ت�ح��وذ ع �ل��ى أك�ب��ر
نسبة من البعثات.
وفي الختام ال يسعني إال أن أتوجه
ل�ل��أخ ال �ف��اض��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
بعميق الشكر واالمتنان الذي وجدنا
م�ن��ه ك��ل دع��م ف��ي سبيل تيسير أم��ور
اللجنة.
ك�م��ا أت��وج��ه ل�س�م��و رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء ول�ل�أخ ال�ف��اض��ل ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة ملا ملسناه من تعاون
في ذلك الشأن أيضا.

وال �ش �ك��ر م ��وص ��ول أي �ض ��ا ل��رئ�ي��س
ديوان املحاسبة باإلنابة.
وأي� �ض ��ا أت ��وج ��ه ل �ك��م أي �ه��ا االخ� ��وة
أعضاء املجلس املوقر بالشكر الجزيل
ع �ل��ى ال �ث �ق��ة ال �ت ��ي أول �ي �ت �م��ون��ا إي��اه��ا
كأعضاء للجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي وأخ� ��ص ب��ال�ش�ك��ر إخ��وان��ي
وزم�لائ��ي أعضاء اللجنة الذين بذلوا
ك ��ل ج �ه��د وع �ن ��اء ل �ل��وص��ول إل ��ى ه��ذه
النتيجة.
وال يفوتني توجيه الشكر لألمني
ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ل�ج��ان األخ��ت
ن� ��ادي� ��ة ال� �ق� �ط ��ام ��ي ومل� �س ��اع ��د رئ �ي��س
ق �ط��اع ال �ل �ج��ان األخ� ��ت أح�ل��ام ال �ق�لاف
لجهودهما املبذولة.
وأخيرا وليس آخرا أتوجه بالشكر
ال �ج��زي��ل ل�ل�م�ك�ت��ب ال �ف �ن��ي ل �ل �ج �ن��ة م��ن
مستشارين ورئ�ي��س وأع�ض��اء املكتب
وأخ� � ��ص ب��ال �ش �ك��ر م� ��ن أع � �م� ��اق ق�ل�ب��ي
ال �ج �ن��ود امل�ج�ه��ول�ين امل �ث��اب��ري��ن ال��ذي��ن
يستحقون كل ثناء ودعم وهم (بدرية
العتيبي ونوار الرمضان وعبدالعزيز
امل��ري وع�ب��دال�ل��ه ج��وه��ر وف ��وزان سعد
الفوزان ومنى املقهوي وحسني جراغ
ويوسف عبداملنعم ووليد الزهيري).
وف��ي الختام أشكركم جميعا أيها
األحبة وأس��أل الله لكم ولنا التوفيق
وال� � �س � ��داد مل ��ا ف �ي��ه خ �ي��ر ه � ��ذا ال��وط��ن
املعطاء وكل من ضمه هذا الوطن.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :تكلمنا ع��ن أداءال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وب �ي �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة
م�لاح �ظ��ات ع�ل��ى ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وفي النهاية اللجنة توافق باالجماع
ع�ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة وي �ف �ت��رض من
خ�ل�ال رأي �ك��م ن��أخ��ذ ال�ت��وج�ي��ه وق��دم��ت
ال �ل �ج �ن��ة ك �م��ا ك �ب �ي��را م ��ن ال �ت� �ج ��اوزات
ف��ي ال�ج�ه��ات الحكومية وف��ي النهاية
واف �ق ��ت ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة وك ��ان
يفترض ان يكون لديهم تحفظ واضح
حول امليزانية.
االس��اس في هذه امليزانية يفترض

ان تكون ميزانية ترشيد بسبب نزول
اسعار البترول الى ما دون  40دوالرا
ولكن م��ن ال��واض��ح ان��ه ال يوجد شيء
اس �م��ه ت��رش�ي��د وب��ال�ت��ال��ي ل�ي��س ه�ن��اك
ميزانية ترشيد.
وامل � � �ب � � �ل� � ��غ ال � � � � � ��ذي ت � � ��م ت �خ �ف �ي �ض ��ه
اجماليه  279مليون دينار وبالتالي
ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�خ�ف��ض م�ل�ي��ون��ا واح ��دا
ف��ي ميزانيتها الحالية ب��ل م��ن زي��ادة
اسعار املحروقات مثل الديزل.
وامل��راق �ب��ون امل��ال �ي��ون وج� ��دوا اك�ث��ر
م� � ��ن  15أل � � ��ف م �ل�اح � �ظ� ��ة وب ��ال� �ت ��ال ��ي
ال �ت �ص��ري �ح��ات ف ��ي واد واالج � � � ��راءات
الحكومية في واد آخر.
خ��دم��ات اخ ��رى ف��اق��ت  346مليونا
وم� �ن� �ه ��ا  186م� �ل� �ي ��ون ��ا ص � � ��رف ع �ل��ى
االستشارات ولم تستفد منها الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وم� ��وض� ��وع امل �ص ��روف ��ات
الخاصة ان يقف ف��ي ال�ظ��روف املالية
لكنه ت�ج��اوز  62مليونا وف��ي النهاية
هناك شعارات حكومية على الترشيد
وع�ن��دم��ا نعكسه ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة نجد
انه كالم في كالم والترشيد فقط على
املواطن.
 ع��ادل الخرافي :نحن تحت رحمةال �ن �ف��ط زاد ام ق ��ل وم� �ص ��ال ��ح ال �ب�ل�اد
ت �ق��ف ول �ك��ن ب��أي��دي �ن��ا االي� � � ��رادات غير
النفطية ويجب ان نزيد في االي��رادات
غير النفطية الحكومة لديها ال�ق��درة
ب��اي �ج��اد ال �ب��دائ��ل وخ � ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا
س��وف يؤثر علينا بطريق مباشر او
غير مباشر.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ج �ه��ات فقطج� ��ادة ف��ي ت �س��وي��ة م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة و 16جهة غير ج��ادة ايعقل
ان ه�ن��اك ج�ه��ات ال ت�ع��رف ان تتعامل
م� ��ع م�ل�اح� �ظ ��ات ال� � ��دي� � ��وان ه � �ن ��اك 15
ال��ف مخالفة م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية

التتمة ص06

ناقشنا أكثر من
 2200مالحظة
سجلها المحاسبة
و 18ألف مخالفة
سجلها «المراقبين
الماليين»
 ٪ 37من
اجتماعات اللجنة
لم يحضرها الوزراء
وال ممثلون عنهم
تقلبات أسعار
النفط انعكست
على تمويل
الميزانية العامة
للدولة للسنة
الثالثة على التوالي
العجز سيظل
موجودا ما دامت
أسعار النفط أقل
من  65إلى 79
دوالرا
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االثنين  29رمضان  ٫4 . 1437يوليو 2016

تأكيد نيابي على االهتمام بتنويع مصادر
الدخل واالستفادة من الوفرة السابقة
تتمة المنشور ص05
وح �س �ن��ا ف �ع��ل م �ج �ل��س االم � ��ة ع�ن��دم��ا
اوجد جهاز املراقبني املاليني.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ن��ؤك��د ان ه�ن��اكم�ل�اح �ظ ��ات ك �ث �ي��رة م ��ا زال � ��ت ل �ك��ن ت��م
تخفيضها خالل سنة الى  ٪ 52وهذا
شيء جيد.
ارج � � � ��و م � ��ن ال � �ح � �ك ��وم ��ة ان ت �ك ��ون
ج � ��ادة ف ��ي م ��وض ��وع االص �ل��اح امل��ال��ي
واالق �ت �ص ��ادي الن �ن��ا م��ررن��ا ب�ت�ج��ارب
سابقة في اعتمادنا فقط على النفط
م� �ت ��ى وص� � ��ل ف � ��ي س� �ن ��ة ال � �س � �ن� ��وات 8
دوالرات ولم نتعظ البد على الحكومة
ان تكون جادة بغض النظر عن ارتفاع
او انخفاض اسعار النفط.
ون � �ش � �ي� ��د ب ��ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� � ��ي ه �ي �ئ��ة
مكافحة الفساد ويجب دعمها حتى
تستطيع القيام بدورها ومن حق اي
م ��واط ��ن ي ��رى اي ف �س��اد ف ��ي اي جهة
حكومية ان يبادر.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� ��وزي� ��ر ال �ص �ح ��ة ه �ن��اك
ت��زوي��ر وت�ل�اع��ب ف��ي ف��وات �ي��ر ال � ��وزارة
بالنسبة للعالج بالخارج.
 د .خليل أب��ل :ه�ن��اك توجهان فيامليزانيات توجه ل�لاي��رادات وآخ��ر في
امل�ص��روف��ات وم�ح��اول��ة اص�لاح العجز
ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ه� ��ي ج � ��زء ب �س �ي��ط م��ن
االص�لاح االقتصادي معالجة الحالة
امل��ال�ي��ة ف��ي ال��دول��ة وال يمكن ان يكون
مقبوال ان ت�ك��ون  ٪ 88منها اي��رادات
ن�ف�ط�ي��ة وأق ��ل م��ن  ٪ 12اي � ��رادات غير
نفطية وال يجوز ان تكون مصروفاتنا
ت �ظ��ل ك �م��ا ه ��ي س �ن��ة ب �ع��د س �ن��ة وم��ن
غ �ي��ر ال �ط �ب �ي �ع��ي ع� ��دم ق � ��درة امل �س ��ؤول
ف ��ي ال ��دول ��ة ع �ل��ى م �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج��ز او
تخفيف املصروفات من خالل تخفيف
املعوقات االدارية التي تظل عاما بعد
عام.
ي �ف �ت��رض ان ت �ك��ون ه �ن��اك ه ��زة في
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب � ��ان امل� � �س � ��ؤول ال� ��ذي
ال ي � �ع� ��رف ال �ت �ف �ك �ي��ر ع� �ل ��ى ال �ت �ط��وي��ر
ام � � ��وال ال� �ت ��دري ��ب وال� �ت� �ط ��وي ��ر ت��ذه��ب
لالستشارات دون افادة.
 سعود الحريجي :م��ا ت��م توقيعهمن بنى تحتية ملشروع جنوب املطالع
االس �ك��ان��ي ه��و ب �ش��رى وان �ج ��از كبير
للدولة وصلنا الى االقتراض لالسف
م��ع ان�ن��ا ال��دول��ة امل��ان�ح��ة وال يمكن ان
ي�خ�ط��ر ب �ب��ال اح ��د ان ن �ف �ت��رض وذل ��ك
بسبب ع��دم االع�ت�م��اد على م��ورد آخر
غير النفط.
ما تم تخفيضه  279مليون دينار
ف �ق��ط وه� ��ذا ل��م ي �ك��ن اال ب�س�ب��ب زي ��ادة
اس�ع��ار ال��دي��زل وامل �ح��روق��ات ول��م يكن
الحد دخل فيه.
 ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران :ث �ق��اف��ةاالقتراض ومحاذيرها كبيرة والدليل
ال � � ��دول ال� �ت ��ي ل� �ج ��أت ل�ل�اق� �ت ��راض ه��ل
ت �ح �س �ن ��ت اوض � ��اع� � �ه � ��ا ب � ��ل خ �ض �ع��ت

جانب من الجلسة

لالبتزاز الدولي.
االق � � � �ت � � ��راض ل � ��ن ي � ��وج � ��ه ل�ل�ان� �ف ��اق
االستثماري بل لالنفاق الجاري وهذا
م ��ن م� �س ��اوئ االق � �ت� ��راض ول� ��ن ي�خ�ل��ق
ف� ��رص ع �م��ل ول� ��ن ي � ��ؤدي ال� ��ى ت�ط��وي��ر
ال� �س� �ل ��ع وس �ي �ش �ك ��ل اض � ��اف � ��ة ج ��دي ��دة
وم� ��زي� ��دا م ��ن االع � �ب� ��اء وال� ��دي� ��ن ال �ع��ام
للدولة.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ةان ت �س��د ال �ع �ج��ز ب ��امل ��وازن ��ة م ��ن خ�لال
اجراء فني موضوعي دون محاباة او
استفادة محلية او دولية.
هذا التقرير كشف حساب سياسي
ل �ل �ح �ك��وم��ة م ��ن خ�ل��ال ه� ��ذه امل �ي��زان �ي��ة
ل �ت �ب �ي��ان م � ��دى ق ��درت� �ه ��ا ع �ل ��ى ال �ع �م��ل
وت�لاف��ي م�لاح�ظ��ات دي� ��وان املحاسبة
يجب محاسبة القياديني املسؤولني
عن التراجع في نسبة االنجاز.
ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت�ت�خ��ذ
اجراءات فعلية في االدارات والهيئات
املقصرة ومسؤوليها.
هناك خلل في كيفية االستفادة من
االس�ت�ث�م��ارات حتى ال نستطيع خلق
منها فرص عمل للشباب او االستفادة
منها كدخل آخر وزير التربية يتسلم
الطفل الكويتي منذ سن  4سنوات الى
سن  18سنة فمن املفترض ان يسلم لي
طفال سليما مؤهال للعمل لكنه يسلم
ل��ي م�خ��رج��ات غير مناسبة للعمل ال
توجد خطة تسير عليها الوزارة.
 ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :امل �ي��زان �ي��ة الي ��وج ��د ب �ه��ا ش � ��يء ع� ��ن ال �ت��رش �ي��د ت��م
ص � ��رف م� ��ا ي � �ق� ��ارب  4م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار
صرفت باالستعانة باشخاص اقارب
م��ن ال ��درج ��ة االول � ��ى الع �ض��اء اللجنة
االم �ن �ي��ة ف ��ي االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
الوزراء.
ال �ق��ان��ون رق��م  8ل�س�ن��ة  2008بشأن
ت�ح�ص�ي��ل رس� ��وم اس �ت �غ�ل�ال االراض� ��ي
الفضاء نريد معرفة َمن ِمن االشخاص
ال ي ��ري ��دون ان ي��دف �ع��وا ه ��ذه ال��رس��وم
وع �ن��دم��ا ط �ل �ب �ن��ا االس � �م ��اء ق ��ال ��وا ل�ن��ا

صالح عاشور

السرية هذا الشخص يجب ان يحترم
ال �ق��ان��ون وان ي��دف��ع ال ��رس ��وم ل�ل��دول��ة.
وك ��ذل ��ك م ��وض ��وع ال �ج �م ��ارك ف��ال�ح�ك��م
ص��در بمبلغ  68مليون دينار كويتي
وهناك طعن بالتمييز والشركة التي
اخذت الحكم منذ  10سنوات وعليها
 120مليون دينار كويتي .وهناك خلل
وهناك من يتعمد أن يضع الدولة في
موقف محرج.
م ��وض ��وع ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي ات�م�ن��ى
م� ��ن وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات ان ي� �ك ��ون ل��ه
موقف  6ماليني دينار مبالغ مطلوب
تحصيلها م��ن امل �ح�لات داخ ��ل امل�ط��ار
وعليه ان يلتزم بالعقود.
وه��ل م��ن امل�ع�ق��ول ان يتم تخفيض
العقود داخل املطار من  25دينارا الى
 250فلسا؟
 خليل الصالح :موضوع القسائمال �ص �ن��اع �ي��ة ت �ش �ك��ل ه ��اج �س ��ا م�ث�ل�ه��ا
مثل القسائم ال��زراع�ي��ة وينبغي على
الحكومة ان تكون ج��ادة في حل هذه
املشكلة.
الهدر موجود في كل مكان لكن اين
الرقابة الحقيقية؟
 م �ق��رر ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات محمدال �ح��وي �ل��ة :م�لاح �ظ��ات ال �ن ��واب م�ق��درة
وأخذت اللجنة بها واللجنة اجتهدت
ب �م �ن��اق �ش��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب��ات
الختامية والتعبير ع��ن رأي ال�ن��واب
يتم م��ن خ�لال التصويت وه��ذا العام
رصدنا املالحظات عبر نموذج خاص
ب �ع��ث ل �ل �ج �ه��ات ل �ت ��رد م �ك �ت��وب��ا ح��ول
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ت�خ�ف�ي��ض
م �ق��درت��ه ال�ح�ك��وم��ة ب �ـ  21م �ل �ي��ارا وت��م
االس�ت�ق��رار ب�ـ  18مليارا و 900مليون
دينار كل ع��ام تزيد امليزانية اال انها
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ان �خ �ف �ض��ت ال �ل �ج �ن��ة ت�ن��ت
ان�ش��اء املراقبني املاليني وال��ذي رصد
اك �ث ��ر م ��ن  15ال� ��ف م�ل�اح �ظ��ة وس�ي�ت��م
ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ب �ش �ك��ل ف ��اع ��ل ك��ذل��ك
م�ع��ال�ج��ة ال�ت�ش��اب��ك ب�ين وزارة امل��ال�ي��ة
ودي � � � � ��وان ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن � �ي ��ة وك ��ذل ��ك

محاسبة املسؤولني الذين لم يلتزموا
باللوائح.
 صالح عاشور :املقرر في رده علىاستفساري بني بعض املالحظات لكن
ل��م ي��وف��ق ب��ال��رد ع�ل��ى م��واف�ق�ت�ك��م على
امل �ي��زان �ي��ة ب�س�ب��ب ال�ت�ع�ه��د الن ��ه ليس
شيئا جديدا و ٪ 50من املالحظات لم
تتم تسويتها و ٪ 38م��ن املسؤولني
ل��م ي�ح�ض��روا اجتماعات اللجنة وما
زال ال��وض��ع ك�م��ا ه��و وف �ض�لا ع��ن 15
ال � ��ف م�ل�اح �ظ ��ة م� ��ن ج� �ه ��از امل ��راق �ب�ي�ن
املاليني.
 د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :ه ��ذه ق�ن��اع��ةوح��ق مكتسب ل�ك��ل ن��ائ��ب وم��ن حقنا
ان ن �ص��وت م�ت��ى م��ا وج��دن��ا ان هناك
استجابة في تسوية املالحظات وفي
بداية دور االنعقاد القادم سوف تقوم
ال �ج �ه��ات ب ��إرس ��ال ك �ت��ب ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
باملالحظات التي تمت تسويتها.
 - 1ميزانية الهيئة العامة ملكافحة
الفساد
 املصروفات  13مليونا و 299ألفدينار.
 االيرادات  33ألف دينار. زي ��ادة امل�ص��روف��ات ع��ن االي ��رادات 13مليونا و 266ألف دينار.
 - 2امليزانية العامة للدولة
 االي� � � � � ��رادات  10م � �ل � �ي ��ارات و238مليونا و 62ألف دينار.
 امل�خ�ص�ص��ات م�ل�ي��ار و 23مليوناو 806آالف.
 امل � �ص� ��روف� ��ات 18 :م �ل �ي ��ارا و982مليونا.
 - 3تعديل االع �ت �م��ادات ب�ين أب��واب
امليزانية
ي�ع�ت�م��د ت �ع��دي��ل اع� �ت� �م ��ادات اب� ��واب
امل� �ص ��روف ��ات ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات
واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
( 2016/2015ن�ق��ل  175مليون دينار
م ��ن ال � ��وف � ��ورات امل��ال �ي��ة امل �ت �ح �ق �ق��ة ف��ي
الباب الخامس بميزانية وزارة املالية
الحسابات العام).

وج� � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن� � ��داء ب��االس��م
على مشاريع ميزانيات والحسابات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وامل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة واع �ت �م��اد
ت � �ع� ��دي� ��ل اب � � � � ��واب امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة وج � ��رى
التصويت وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  47غير موافقة  4الحضور
51
موافقة على التقارير
ق� ��د ورد ال � ��ى امل �ج �ل ��س ق �ب ��ل ق�ل�ي��ل
رس��ال��ة م��ن س�م��و االم�ي��ر وول��ي العهد
ب�ت�ه�ن�ئ��ة امل �ج �ل��س ب �ح �ل��ول ال �ع �ي��د ول��م
يتسنى للمجلس تالوتها وقد تالها
االمني العام وفيما يلي نصهما:
ج��اء ف��ي ن��ص رس��ال��ة س�م��و األم�ي��ر
لرئيس مجلس األمة:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ت �ل �ق �ي �ن��ا ب �ك ��ل ال �ت �ق ��دي ��ر رس��ال �ت �ك��م
الكريمة املتضمنة تهنئتكم وتهاني
اخ ��وان �ك ��م اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة لنا
بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله
ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز وشعبنا الكريم
وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة واإلس�لام �ي��ة
بوافر الخير واليمن والبركات.
واذ ن�ع��رب ل�ك��م ع��ن خ��ال��ص الشكر
على ما عبرتم عنه من طيب املشاعر
وخ��ال��ص ال�ت�م�ن�ي��ات وص� ��ادق ال��دع��اء
وعلى ما سطرتموه من رقيق العبارات
ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�ع�ط��رة ال�ت��ي يحتفل
ب �ه��ا امل �س �ل �م��ون ق��اط �ب��ة ب �ع��د ان ادوا
ف��ري�ض��ة ال �ص��وم لنبتهل إل ��ى ال �ب��اري
جل وعال ان يتقبل منا ومنكم جميعا
ال �ص �ي ��ام وال� �ق� �ي ��ام وص ��ال ��ح االع� �م ��ال
ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وان
ي �ح �ف��ظ وط �ن �ن��ا ال �غ��ال��ي وي ��دي ��م عليه
نعمة األم��ن واالم ��ان وي��وف��ق الجميع
وي �س��دد ال�خ�ط��ى ل�خ��دم�ت��ه وال�ن�ه��وض
به وتحقيق كل ما ننشده له من رقي
ونمو وازدهار وان يديم على الجميع
موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير

صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
وج ��اء ف��ي ن��ص رس��ال��ة س�م��و ول��ي
العهد للرئيس الغانم
يسرنا وقد تلقينا بمزيد من الثناء
وال �ت �ق��دي��ر ت�ه�ن�ئ��ة م�ع��ال�ي�ك��م واالخ� ��وة
ال �ك��رام اع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة بحلول
عيد الفطر السعيد ان نبادلكم ازك��ى
ال �ت �ه��ان��ي واس� �م ��ى ال �ت �ب��ري �ك��ات ب�ه��ذه
امل �ن��اس �ب��ة ال �ك��ري �م��ة س��ائ �ل�ي�ن امل��ول��ى
ع��ز وج��ل ان يعيدها عليكم اجمعني
بموفور الصحة والعافية والتوفيق
وال�س��داد وعلى وطننا العزيز بمزيد
م��ن االم� ��ن وال��رف �ع��ة وال ��رخ ��اء ف��ي ظل
س �ي ��اج م �ن �ي��ع م ��ن ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة
ال �ص �ل �ب��ة ف� ��ي ك� �ن ��ف رع� ��اي� ��ة ال� �ق� �ي ��ادة
ال �ح �ك �ي �م��ة ل �ح �ض��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
ام�ي��ر ال�ب�لاد امل�ف��دى حفظه ال�ل��ه راعيا
مل�س�ي��رت�ن��ا ون�ه�ض�ت�ن��ا وق ��ائ ��دا للعمل
االنساني.
كما نسأله سبحانه ان يعيده على
األم�ت�ين العربية واإلس�لام�ي��ة بالخير
واليمن والبركات.
وكل عام وانتم بخير
وال � � �س �ل ��ام ع� �ل� �ي� �ك ��م ورح � � �م� � ��ة ال� �ل ��ه
وبركاته
نواف االحمد الجابر الصباح
ولي العهد
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ال يسعنا االان نقول ان الرسالتني عزيزتان على
قلوبنا ونرفع ايادينا بالدعاء ان يمد
في عمريهما وان يحفظ الله الكويت.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :نشكرسمو االم�ي��ر وس�م��و ول��ي العهد على
هاتني الرسالتني.
 وزي��ر املالية انس الصالح :نشكرامل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� � ��رار امل �ج �ل��س امل��وق��ر
ميزانية الدولة ونشعر باالعتزاز بأنه
على لسان دي��وان املحاسبة يقول ان
ال �ح �ك��وم��ة ت�ل�اف��ت ن �ص��ف امل�لاح �ظ��ات
وس ��وف ن�ق��وم ب�ت�لاف��ي ك��ل امل�لاح�ظ��ات
ال� �ت ��ي ت� ��ردن� ��ا م� ��ن ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
والديوان ولجنة حماية املال العام.
الحصانة البرلمانية
انتقل املجلس الى مناقشة تقريري
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب �ش��أن ط�ل��ب رف��ع
الحصانة ع��ن ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دشتي.
 اح�م��د القضيبي (م�ق��رر اللجنة):ال �ل �ج �ن��ة واف � �ق ��ت ع �ل��ى ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة رف ��ع ال�ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة عن
النائب د .عبدالحميد دشتي.
وج� � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ب ��رف ��ع االي � ��دي
وكانت النتيجة
 40م� � ��ن  42م � ��واف � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى رف� ��ق
الحصانة النيابية
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المجلس يعتمد الميزانية العامة بإيرادات
بلغت  10مليارات ومصروفات  18٫٫.8مليار دينار
التصويت على الميزانية العامة وميزانية هيئة مكافحة الفساد

لقطة من جلسة أمس

تتمة المنشور ص06
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي :ح�ص��ر أم ��ن دول��ة
(جنايات امن دولة)
وال �ل �ج �ن��ة رأت امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى رف��ع
ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي وج��رى
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ب� ��رف� ��ع االي� � � � ��دي وك ��ان ��ت
النتيجة.
 37من  42موافقة
وت �ل��ا األم� �ي��ن ال � �ع ��ام ط �ل �ب��ا ب�ت�ق��دي��م
ت � �ق� ��اري� ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ب �ع��د
الحصانة.
 د .ع� � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي :اذا ل ��م ي�ت��مم�ن��اق�ش��ة ال �ت �ق��ري��ر ال �ي��وم ف �ه �ن��اك أم��ور
اخرى ستتكشف.
( 18من  42عدم موافقة).
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :س� ��أق� ��دماس�ت�ج��واب��ا إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة اذا ق��ام
بإقالة د .أحمد االثري مدير التطبيقي.
 د .عودة الرويعي :هناك تعييناتمعينة والتعليم ي�ن��زل ي��وم��ا بعد يوم
ون� �ح ��ن ن� �ع ��رف م �ف��اص��ل ال �ت �ع �ل �ي��م اذا
ك��ان��ت ال �ل �ج��ان ت �ح �ظ��ى ب �ث �ق��ة امل�ج�ل��س
وبعد سنتني يؤجل التقرير لكن مثل
ه ��ذا امل ��وض ��وع ال � ��ذي ي �م��س ع �ي��ال �ن��ا...
وم�ع��ال�ج��ة ه��ذه االم ��ور ب�ه��ذه ال�ص��ورة
ون� � � ��واب ي� �ص� �ي ��رون م �ل �ك �ي�ي�ن او اك �ث��ر
م ��ن امل �ل��ك واس �ت �ق��ال �ت��ي م ��وج ��ودة عند
ال�ص�ح��اف�ي�ين ول��م ان �ه��زم ب��ل م��ن ان�ه��زم
غيري.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :التقريرموجود على جدول االعمال وسيناقش
ولم يتأخر وما حدث هو تقديم البند
على غيره وبالتالي ه��ذا رأي املجلس
وما تم هو التصويت على تقديم البند
ولم يوافق املجلس وال يوجد اي طعن
في التقرير.
 د .عودة الرويعي :التقرير ال بد أنيناقش اليوم واتمنى ان يصوت على
التقرير باالسم واعتذر عن سوء الفهم.
 الرئيس مرزوق الغانم :التقرير لهرق��م في ال�ج��دول والطلب ال��ذي تقدمت

ب ��ه ه ��و ت �ق��دي��م ع �ل��ى م ��ا ع� ��داه ورف �ض��ه
املجلس.
 د .عودة الرويعي :وانا عند موقفياذا لم يتم مناقشة التقرير اليوم.
 الرئيس ال�غ��ان��م :ه��ذه قناعتك والأملك اال ان ادير الجلسة بشكل الئحي.
 د .خليل ابل :اوجه تقديري للدكتورعودة الرويعي وهو خريج ارقى جامعة
في تخصص في العالم وعندما يهدد
الوزير اذا اق��ال فالنا وفالنا وان��ا اقول
اذا لم يقم ال��وزي��ر باصالح الفساد في
الجامعة والتطبيقي فانا م��ن سيقدم
االستجواب.
 ح �م��ود ال �ح �م ��دان :ن ��راع ��ي ال��وق��توالزمان واملكان في رمضان فالجميع
فيهم خير وبركة ونقدر جهود الجميع
وال�ج�م�ي��ع ش��رك��اء ف��ي االص �ل�اح س��واء
امل ��راق � �ب ��ون وامل � �ش ��رع ��ون ف ��ي امل �ج �ل��س
وامل � �ن � �ف� ��ذون ف� ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ون �ت �م �ن��ى
تسكني املناصب االشرافية.
 الرئيس الغانم :ترفع الجلسة ملدةربع ساعة للصالة
 س� �ع ��دون ح� �م ��اد :أله �م �ي��ة ق��ان��ونتنظيم القضاء التقرير وصل في تاريخ
 1يوليو والتقرير صفحاته كثيرة ولم
نقرأه ونحن مع التأجيل.
 ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري :ه� ��ذا ال �ق��ان��ونال��ذي ب�ين يدينا ه��و ق��ان��ون غير ع��ادي
وه��و ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي ت��اري��خ القضاء
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ون� �ش� �ك ��ر اع � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية وهناك اختالف بني النيابة
العامة ومجلس القضاء.
 محمد ط�ن��ا :ال�خ�لاف ب�ين القضاةانفسهم واصحاب املناصب في مجلس
القضاء االعلى لذلك يجب ان نستأنس
ب��رأي القضاة أنفسهم وأص�ح��اب هذه
املناصب.
 ويوافق املجلس على اعادة التقريرالى اللجنة ويناقش في اولى جلسات
دور االنعقاد التالي (موافقة عامة).
ت � � �ع � � ��دي � � ��ل ق� � � � ��ان� � � � ��ون االج � � � � � � � � � � ��راءات
واملحاكمات الجزائية

 انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقريرال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
االجراءات واملحاكمات الجزائية.
 وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م �ح �م��د ال �خ��ال��د:ونحن في نهاية شهر رمضان املبارك
ن�ن�ت�ه��ز ه ��ذه ال �ف��رص��ة ل�ت�ه�ن�ئ��ة ح�ض��رة
ص ��اح��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وس�م��و
ولي عهده والشعب الكويتي بممثليه
االف��اض��ل ونهنئ زم�لاء ن��ا الذين كانوا
بالعمرة.
ه��ذا القانون م��ن اه��م القوانني التي
نحرص ان يعود كما ك��ان في املاضي
بالنسبة للنيابة ال�ع��ام��ة ون��ذك��ر اي��ام
م �س �ج��د ال � �ص ��ادق وق �ل ��ت ان ال � ��ذي م��ر
ع�ل�ي�ن��ا ش ��يء ل �ي��س س �ه�لا وه� ��ذا شيئ
يتطلب الضربات االستباقية وأقررنا
ق��وان�ين البصمة وال�ك��ام�ي��رات ودعمكم
ل �ج �ه��ازك��م االم �ن ��ي وه� ��ذا ال �ق��ان��ون في
عملية ال�ت�ح��ري والتحقيق وه��ي م��دة
ال �ح �ب��س االح �ت �ي ��اط��ي ال� �ت ��ي ه ��ي غ�ي��ر
كافية للتحقيق.
ون � �ت � �ع � �ه � ��د ب � � � � ��ان ك� � � ��ل م � �خ� ��اوف � �ك� ��م
ومالحظاتكم ستكون في عني االعتبار
وان اتحمل املسؤولية السياسية عمن
يسيء استخدام سلطته.
ن �ح��ن م �ق �ب �ل��ون ع �ل��ى ق �ض��اي��ا مهمة
وس �ت �س �ت �م �ع ��ون ع �ن �ه ��ا ورج � ��ائ � ��ي ان
تتفهموا هذا الطلب بأن يكون الحبس
االح�ت�ي��اط��ي  4اي ��ام ك�م��ا ك��ان وك��ل ع��ام
وانتم بخير.
 وزير العدل وزير االوق��اف يعقوبال �ص��ان��ع :ول ��دى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة كثير
م��ن املعاناة عندما ت��م تعديل القانون
ف� ��ي امل �ج �ل ��س امل �ب �ط ��ل االول وظ �ه ��رت
مشاكل كثيرة نتيجة بطالن االجراءات
ون �ت �ي �ج��ة ل �ق �ص��ر امل � ��دة ون ��ؤي ��د ت�ق��ري��ر
اللجنة التشريعية.
 مبارك الحريص ؛ رئيس اللجنةال �ت �ح��ري وال�ت�ح�ق�ي��ق ي �ح �ت��اج وق�ت��ا
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غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

47

✓

✓
✓
✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

✓
✓

✓

✓

4

ممتنع
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مضبطة

aldostoor

االثنين  29رمضان  ٫4 . 1437يوليو 2016

إعادة مدة الحبس االحتياطي إلى  4أيام
في الداخلية و  3أسابيع في النيابة
الحبس االحتياطي  4أيام «مداولة ثانية»

تتمة المنشور ص07
وعندما صدر القانون كان  4أيام للكل
الجنايات والجنح واسبوعني للحبس
االحتياطي وهذا سبب ربكة في تثبيت
عناصر االتهام والثبوتية لدى النيابة
العامة وبذلك فلت كثير من املجرمني
م ��ن ال �ع �ق ��اب الن ال �ج �ه ��ات االم �ن �ي ��ة ال
ت�س�ت�ط�ي��ع ت��وف �ي��ر ك��ل االدل � ��ة خ�ل�ال 48
س��اع��ة .ورأي �ن��ا أن امل�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ان
ت �ع ��ود ال �ج �ن��اي��ات  4أي � ��ام ال �ح �ج��ز و3
أسابيع للحبس االحتياطي.
 عبدالله املعيوف :القضايا االمنيةاص�ب�ح��ت ف��ي ص ��راع م�س�ت�م��ر وص ��راع
سريع بني االجهزة االمنية واملجرمني
نظرا للتطور السريع في التكنولوجيا
وع� � � ��دة ال � �ي� ��وم �ي�ن ال ت �ك �ف ��ي ل �ل �ت �ح��ري
والتحقيق في مثل هذه القضايا.
 عبدالله التميمي :عندما نتحدثع��ن ان �ج��ازات ه��ذا امل�ج�ل��س ف�لا يخفى
ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق��وان�ي�ن
امل�ه�م��ة ال�ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س وال�ق��ان��ون
املنظور اليوم «أمس» يختص بقضايا
ال �ج �ن��اي��ات ال �ت��ي ت��ؤك��د اه �م �ي��ة اق� ��راره
ونحن ثقتنا كبيرة في وزير الداخلية
خ � ��اص � ��ة وان ه � �ن � ��اك م � ��ن ي� �ف� �ج ��ر ف��ي
الخصومة.
 سلطان اللغيصم :انا احد مقدمياالقتراح بقانون فمدة اليومني الخاصة
بالحبس االحتياطي وف��ق املعمول به
اآلن غير كافية ف��ي قضايا الجنايات
ول �ه��ا ان �ع �ك��اس��ات س�ل�ب�ي��ة خ��اص��ة في
قضايا القتل.
وأط��ال��ب ب��ال�ع��ودة ال��ى م��دة االرب�ع��ة
اي � � ��ام وك�ل��ام� ��ي ل� ��م ي � ��أت م� ��ن ف � � ��راغ ب��ل
الواقع العملي يؤكد ذلك واشكر وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى ت �ع �ه��ده ام� ��ام امل�ج�ل��س
واع�لان��ه تحمل امل�س��ؤول�ي��ة السياسية
ب�ش��أن تطبيق ه��ذا ال �ق��ان��ون التطبيق
الصحيح.
 محمد طنا« :داع��ش» منتشرة فيال �ك��وي��ت ب�ش�ك��ل غ�ي��ر ط�ب�ي�ع��ي وات�م�ن��ى
على االخ وزير الداخلية اتخاذ الحيطة
والحذر واطالب رئيس ح��رس مجلس
االمة زيادة امن املجلس وعدم فتح باب
الدخول لكل من هب ودب وهي رسالة
للمعنيني.
 عبدالله الطريجي :ان��ا من النوابال ��ذي ��ن ص ��وت ��وا ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون
في املجلس املبطل االول لكن قد تكون
طرأت بعض التغييرات.
ج�ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة م �ق��درة لكن
اتمنى ان يكون هناك متابعة للقضايا
ال �ت��ي ت �ت �ح��ول ال� ��ى امل �ح��اك��م وال �ف��رح��ة
عندما يدان املتهم.
وات �م �ن��ى م��ن ال��وزي��ر اح�ص��ائ�ي��ة في
آخر  5سنوات عن القضايا التي احيلت
للمحاكم وع��دد القضايا ال�ت��ي انتهت
بالبراءة واسباب البراءة.
 -ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي :امل�ن�ط�ق��ة تمر

حوار حكومي

ب�م�خ��اط��ر واره � ��اب ون�ع�ت�ق��د ان يطبق
ال �ق��ان��ون ك �م��ا ك ��ان وك �ل �ن��ا ث �ق��ة ب��وزي��ر
الداخلية ومنتسبي وزارته.
 س� � �ع � ��ود ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي :ال� �ت� �ع ��دي ��لمنصف ويحقق الهدف املنشود  4أيام
للجنايات وي��وم��ان للجنح ن�س��أل الله
ان يديم نعمة االمن على بلدنا وندعم
وزير الداخلية للقيام بهذه االمكانيات
وه � ��ذا االم� � ��ر م ��ن ب � ��اب ال �ث �ق��ة ول �ي �س��ت
غريبة على وزير الداخلية ان يقف على
كل كبيرة وصغيرة.
 خليل ع�ب��دال�ل��ه :نحن نتحدث عنحماية أم��ن بلد وه��ي ف��وق ك��ل اعتبار
واهم ركائز حماية البلد وهو الدستور
واالم� ��ن واألم� �ي ��ر ،ال ��وزي ��ر ال �خ��ال��د نعم
ت�ع�ه��د ول �ك��ن ان ل��م ي�ك��ن ه��و ف��ي نفس
امل� �ك ��ان ي �ف �ت��رض ان ت �ك ��ون ث �ق �ت �ن��ا ف��ي
االج �ه��زة االم�ن�ي��ة م��ن امل�م�ك��ن ان يكون
الوزير في مكان أفضل.
 وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��دالخالد :بعض ال��زم�لاء ل��ه م�خ��اوف من
اس �ت �خ��دام ال�س�ل�ط��ة ف��امل �س��اءل ام��ام�ك��م
ه ��و وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ول� ��م اق� ��ل م�ح�م��د
الخالد وهناك رجال افاضل ونثق في
دستورنا ونظمنا ولوائحنا.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ال�ك��وي��ت مستهدفةمن املنظمات االرهابية بحكم الظروف
التي نعيشها اليوم وعلى الوزير طلب
اح �ص ��ائ �ي ��ات ح � ��ول ال �ق �ض��اي��ا وك��ذل��ك
القضايا التي حفظت.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ال�ت��واف��ق النيابيال �ح �ك��وم��ي ادى ال ��ى ال �ت �ع��دي�لات ال�ت��ي
ح � ��دث � ��ت ف � ��ي م� �ج� �ل ��س  2012امل �ب �ط��ل
االول وط�ل�ب��ت ف��ي س ��ؤال ب��رمل��ان��ي ع��دد
القضايا ال�ت��ي تسببت قصر امل��دة في
افالت املجرم من العقاب وهذه الخطوة
تعود بناء الى الوزراء ويجب ان نحمي
ح� �ق ��وق االن � �س� ��ان ف �م��ن ح ��ق ال �ق��اض��ي
ال �ت��أج �ي��ل وم� ��ا ف �ي��ه داع � ��ي ل �ت �م��دي��د او
زيادة مدة الحبس.
وقدمت اقتراحا باستثناء اصحاب
قضايا الرأي من هذا القانون حيث ان
قضايا الرأي قضايا عامة.
 -وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د

ال� �خ ��ال ��د :ف��وج �ئ��ت ان ال �ن ��ائ ��ب ص��ال��ح
عاشور ان هناك توافقا بل كانت هناك
اغلبية وهي كانت العبة على راحتها
والحكومة لم تكن موافقة.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ي �ج��ب ان ن�ت�ق��دمخ �ط��وة ال ��ى االم � ��ام ف ��ي ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ح �ب��س اص � �ح� ��اب ق �ض��اي��ا
ال��رأي ويجب ان يظل القانون كما هو
خ�ص��وص��ا ان ال �ق��ان��ون م�ن��ذ  2012ال��ى
اآلن  5سنوات واستقر الوضع عليه.
 م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج :ن �ش �ك��ر وزي� ��رالداخلية والرجال البواسل من الدفاع
وال �ح��رس ل �ل��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ونشكر
رجال الداخلية على الدفاع عن الوطن
مل ��اذا ال ي�ت��م ن�ش��ر ص ��ور أو اس �م��اء من
ات �ه �م��وا ف��ي خ�ل�ي��ة ال�ع �ب��دل��ي وال نعلم
اسماءهم وال صورهم هذه قضية امن
دولة وقلب نظام حكم.
 وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��دالخالد :الحكومة امتنعت عن موضوع
تقليص الحبس االحتياطي في .2012
 وزي��ر العدل يعقوب الصانع :هذاامل ��وض ��وع ي�خ��ص ج �ه��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال
الداخلية وال العدل.
وجرى التصويت نداء باالسم على
املداولة االولى وكانت النتيجة:
موافقة  40عدم موافقة  10الحضور 50
وج� � ��رى ال �ت �ص ��وي ��ت ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  39عدم موافقة  10الحضور .49
موافقة ويحال مشروع القانون الى
الحكومة.
لجنة األولويات
ان � �ت � �ق� ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال � � � ��ى م �ن ��اق �ش ��ة
ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات ع ��ن ام ��وال
ال�ت�ع��وي�ض��ات وم�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ لجنة
للقوانني ال�ص��ادرة واص ��دار لوائحها
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وم� �ت ��اب� �ع ��ة ب� ��رام� ��ج ع�م��ل
الحكومة وق��رر املجلس احالتها الى
الحكومة.

التتمة ص09

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

✓

6

بدر العيسى

38

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

8

جمال العمر

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

31

عبدالله الطريجي

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

39

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

35

عسكر العنزي

✓

36

علي العبيدي

✓

37

علي العمير

✓

علي الخميس

✓
✓

✓

✓

✓
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مضبطة

الغانم :عززنا منظومتنا التشريعية بمزيد
من القوانين لتحصين جبهتنا الداخلية

قانون حرمان
المسيئين ال
يهدف إلى اإلقصاء
بل إلى حماية
مقدسات األمة

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن قانون
حرمان المسيئين للذات اإللهية أو األنبياء والرسل
أو الذات األميرية من االنتخابات التشريعية ال
يهدف إلى االستئثار واإلقصاء ألن االستئثار
واالقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من
مارسه وكيف مارسه ومن طالب بالعزل وكيف
ناقضه مشددا في كلمته التي ألقاها في الجلسة
الختامية ألعمال دور االنعقاد العادي الرابع على
انه يهدف إلى حماية ثوابت األمة ومقدساتها
وصيانة مبادئها وأسسها تلك التي ال يختلف عليها
اثنان وال يجادل فيها من كان عنده مسحة من
وطنية أو إيمان وإلى تفاصيل الجلسة:

أبقينا على خط
التعاون مفتوحا
مع الحكومة
إدراكا منا بأنه
أولى الصيغ القادرة
على ضمان اإلنجاز

الرئيس الغانم ملقيا كلمته بمناسبة الجلسة الختامية

تتمة المنشور ص08
اف � �ت � �ت ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة الختامية
أم ��س ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة اال ال��رب��ع
م� �س ��اء وت �ل��ا االم� �ي��ن ال� �ع ��ام اس �م��اء
االع �ض��اء ال �ح��اض��ري��ن وامل�ع�ت��ذري��ن
والغائبني من دون اذن او اخطار.
تقارير اللجان
ال ��رئ� �ي ��س م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ه��ل
يوافق املجلس على تثبيت التقارير
في املضبطة
(موافقة عامة)
 الرئيس مرزوق الغانم:بسم الله الرحمن الرحيم
وال� �ص�ل�اة وال� �س�ل�ام ع �ل��ى اش��رف
املرسلني سيدنا محمد بن عبد الله
ال �ن �ب��ي االم�ي��ن وع �ل��ى آل ��ه وص�ح�ب��ه
اجمعني..
ي �ق��ول امل��ول��ى ت �ع��ال��ى ف��ي محكم
التنزيل ((وق��ل اعملوا فسيرى الله
عملكم ورسوله واملؤمنون))
االخوة الكرام..
ل �ق��د ب �ل �غ �ن��ا ال � �ي ��وم م �ع��ا م�ح�ط��ة
اخرى على درب االنجاز التشريعي
والرقابي قبيل سنة من املنتهى..
ف �ف��ي ح� �ص ��اد م ��وس ��م ت�ش��ري�ع��ي
ت� �ت ��راءى م�ح�ص�ل��ة االداء ال�ن�ي��اب��ي
الجماعي جنيا تشريعيا ورقابيا
في ختام سنة ثالثة مبنية على ما
سبقها متطلعة الى سنة الحقة..
ون �ح��ن إذ ن �ط��وي ال �ي��وم صفحة
دور االن �ع �ق ��اد ال ��راب ��ع ف �ق��د ع��ززن��ا
بحمد ال�ل��ه منظومتنا التشريعية
ب �م��زي��د م��ن ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �ع��دي�لات
التي تحصن جبهتنا الداخلية اكثر

ول� ��م ي �ك��ن االم � ��ر س �ه�لا ف �ق��د ك��ان
جهدا مضنيا محفوفا بالصعوبات
التي صقلت ارادة املجلس وحشدت
كل طاقته للعمل اكثر..
وح � �ف� ��اظ� ��ا ع � �ل ��ى ن� �ق� �ط ��ة ت � � ��وازن
مؤسسات ال��دول��ة ابقينا على خط
ال� �ت� �ع ��اون م �ف �ت��وح��ا م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ادراك� ��ا م�ن��ا ب��أن ال�ت�ع��اون ه��و أول��ى
الصيغ القادرة على ضمان االنجاز
م �م��ا أس �ف��ر ع ��ن ت ��راج ��ع م�لاح �ظ��ات
ديوان املحاسبة بشأن مكامن الهدر
امل��ال��ي ال ��ى اك �ث��ر م��ن ال�ن�ص��ف فيما
العمل جار على استكمال الباقي
ل �س �ن��ا م �م��ن ت �س �ت �ه��وي �ه��م ص�ي��غ
الثناء بالكمال على واجب اتممناه
ل �ك �ن �ن��ا م ��ن ب � ��اب االح � �ق� ��اق ت��ذك �ي��را
ب�م��ا ان �ج��زن��اه م��ن اس�ت�ح�ق��اق نؤكد
ان غ��رس �ن��ا ال �ت �ش��ري �ع��ي ف ��ي ح�ق��ول
االول��وي��ات اثمر جملة ق��وان�ين طال
ان� �ت� �ظ ��اره ��ا ع� �ل ��ى ام� � �ت � ��داد ف �ص��ول
تشريعية طويلة
وم � �ج � �ل� ��س االم � � � ��ة ف� � ��ي م ��وس �م ��ه
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ث ��ال ��ث ق � ��ام ب��إن �ج��از
اج �ت �م ��اع ��ي ب �ك ��ل ت �ج �ل �ي��ات��ه رح �م��ة
بصغارنا فقد اولى مجلسنا من هم
ف��ي مقتبل العمر قانونا ل�لأح��داث
بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع
االحداث من الجزاءات العقابية الى
ال�ع�لاج��ات االجتماعية والتربوية
وه � ��ي ن �ق �ل��ة ن ��وع� �ي ��ة ب�ل��ا ش� ��ك ت�ن��م
ع ��ن ح ��س ووع� ��ي ن �ي��اب��ي ب�ف�ض��ائ��ل
التنشئة مقارنة بنزعات العقاب.
وت � ��وق� � �ي � ��را ل � �ك � �ب� ��ارن� ��ا ف � �ق� ��د اق� ��ر
املجلس قانون الرعاية االجتماعية
للمسنني الذي منح مزايا تفاضلية
ب� �ي��ن امل� � �س � ��ن وامل � � �س� � ��ن امل � � �ع� � ��وز م��ع
تشجيع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ليتحمل
ادوارا م�س��ان��دة لجهود ال��دول��ة في

09

رع��اي��ة ك�ب��ارن��ا وه ��م ب��رك��ة اجيالنا
املتعاقبة.
وق � ��د ك � ��ان ل� � ��ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ن �ص �ي ��ب م � ��ن ال �ت �ش��ري��ع
االجتماعي ب��اق��رار مجلسنا ثالثة
قوانني هامة وه��ي قانون (بطيئي
ال �ت �ع �ل��م) و(ق� ��ان� ��ون امل �ع �ل��م امل �ع��اق)
وق ��ان ��ون امل ��رت ��ب ال �ت �ق��اع��دي ل ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة او امل�ك�ل��ف
ب��رع��اي �ت �ه��م وه ��ي ق ��وان�ي�ن تتخطى
اه ��داف� �ه ��ا م �ظ��اه��ر االه �ت �م ��ام ب �ه��ذه
ال� �ش ��ري� �ح ��ة ال � �ه� ��ام� ��ة ال� � ��ى م �س��اح��ة
التكفل الفعلي بهم كأفراد منتجني
ومساهمني في جهود التنمية.
وف��ي ع��ز االم�ت�ع��اض م��ن مظاهر
االنحصار التجاري كسرنا شوكة
االحتكار بقانون الوكاالت التجارية
رغبة واصرارا منا على فتح االبواب
مشرعة امام كل املواطنني للتنافس
التجاري تكريسا ملبدأ املساواة في
الفرص وتحريرا للطاقات الخالقة
ل �ل �ث��روة ال��وط �ن �ي��ة..ب��اإلض��اف��ة إل��ى
قانون املناقصات الجديد الذي مر
عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب
م� �ت� �غ� �ي ��رات ال � �ح ��اض ��ر وم �ع �ط �ي��ات
املستقبل ل�ي��س ان�ت�ق��اص��ا م�م��ا ك��ان
ع �ل �ي��ه ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ول �ك��ن
اع�ت��زازا بما آل اليه ضمن منظومة
تشريعية اق�ت�ص��ادي��ة تكاملية في
غاياتها..
وت� � �ت � ��وي� � �ج � ��ا ل� � �ج� � �ه � ��ود ج� � �ب � ��ارة
وم �ن��اق �ش��ات م�س�ت�ف�ي�ض��ة ف ��ي عشر
ج� �ل� �س ��ات ت � �ش� ��اوري� ��ة ج� � ��اء ق ��ان ��ون
البلدية ليفك اشتباك الصالحيات
وي� � ��وض� � ��ح م � �ع� ��ال� ��م امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ات
لتتقاطع ال �غ��اي��ات ع�ن��د ح�س��ن ظن
امل ��واط ��ن وث �ق �ت��ه ف��ي خ��دم��ات اق��رب
مؤسسات الدولة اليه.

ل �ق ��د م �ك �ن��ا ال �ب �ل ��دي ��ة م� ��ن ادوات
ت �ش��ري �ع �ي��ة ت� ��واج� ��ه ب �ه ��ا ت �ح��دي��ات
اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع
اسكانية معززة بتشريعات مهدت
ال �ط��ري��ق ل�ل�ان �ج��از ال �ح �ك��وم��ي ك��ان
آخرها توقيع عقد البنية التحتية
ملدينة املطالع التي تعد أكبر مدينة
سكنية في تاريخ الكويت.
وف ��ي ال�ح�ق��ل االع�ل�ام��ي واالب� ��داع
ال � �ف � �ك� ��ري اث� � �م � ��رت ج � �ه� ��ود اع� �ض ��اء
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ق� ��ان� ��ون� ��ا ل �ل�اع �ل�ام
االل �ك �ت��رون��ي اس �ت �ج��اب��ة ل�ت�ح��دي��ات
ف ��رض� �ت� �ه ��ا ال � �ع� ��وال� ��م االف� �ت ��راض� �ي ��ة
ع �ل��ى ال �ع��ال��م ال�ح�ق�ي�ق��ي واس �ت �ب��اق��ا
بتصحيح امل�س��ارات قبل استفحال
املآالت..
اما قانون حماية امللكية الفكرية
فقد تم اقراره ليكون مساهمة بارزة
م��ن ن��واب مجلس االم��ة ف��ي اشراقة
ال��وج��ه ال�ح�ض��اري والثقافي لدولة
الكويت التي تصون حقوق املؤلف
وال�ح�ق��وق امل �ج��اورة صيانة للفعل
االبداعي والفكر الخالق.
وألن ك� � ��ل ال � �ن � �ه � ��اي � ��ات ت �ف �ض��ي
ال ��ى ب ��داي ��ات ج ��دي ��دة ف ��ان ب��داي�ت�ن��ا
التشريعية املقبلة في عام رابع بإذن
ال�ل��ه س�ي�ك��ون فيها ق��ان��ون القضاء
متربعا ع��رش االول��وي��ات النيابية
فالقضاء هو القلعة الحصينة التي
ت�ل�ج��أ ال �ي �ه��ا ك ��ل امل �ج �ت �م �ع��ات ال�ت��ي
ت �ح��رص ع�ل��ى ال �ش �م��وخ وال�ك�ب��ري��اء
ب��ال�خ�ض��وع ل�ل�ق��ان��ون ن�ص��ا وروح��ا
والعبرة كل العبرة بكمال النهايات
ال بنقص البدايات
االخوة الكرام
ليس املقام مقام جرد ملا أنجز من
قوانني بقدر ما هو تذكير باألسس

ال �ت��ي ض�ب�ط��ت س �ي��ر ع �م��ل امل�ج�ل��س
وبالرسائل والغايات التي ألهمتنا
ال� �ت� �ش ��ري ��ع وال� �ت� �ع ��دي ��ل وت �ص��وي��ب
ادوات الرقابة ألننا اخترنا العمل
ال � � ��ذي ي� ��واك� ��ب ت �ط �ل �ع ��ات امل ��واط ��ن
واولوياته.
ال� �س� �ي ��اس ��ة ف� ��ن امل �م �ك ��ن وك � ��ل م��ا
اتاحته معطيات املرحلة انجزناه
ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �ش �ع �ب��وي��ة ق��ري �ب��ا م��ن
ن �ب��ض ال �ش �ع��ب ال� ��ذي م�ن�ح�ن��ا ثقته
التي حملتنا مزيدا من املسؤوليات
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ظ� � ��روف اق �ت �ص��ادي��ة
وامنية دقيقة تتفاعل محليا تأثرا
بما يجري حولنا.
الحضور الكريم...
ب �ع��د م��ا س �ب��ق ذك� ��ره ي �س��رن��ي أن
أستعرض أمامكم حصيلة سريعة
وم� � ��رك� � ��زة ح � � ��ول أع� � �م � ��ال امل �ج �ل��س
وانجازاته مدعمة باألرقام.
ف �ف��ي ال �ج��ان��ب ال�ت�ش��ري�ع��ي ان�ج��ز
امل�ج�ل��س (أرب �ع ��ة وث�ل�اث�ي�ن) ق��ان��ون��ا
ك �م ��ا أق � ��ر امل �ج �ل ��س (أرب� � � ��ع ع �ش ��رة)
ات�ف��اق�ي��ة و(ث�ل�اث ��ة وس �ت�ي�ن) ق��ان��ون��ا
للميزانيات والحساب الختامي.
وشهد املجلس نشاطا الفتا من
خ �ل�ال ع �م��ل ل �ج��ان��ه س� ��واء ال��دائ �م��ة
البالغ عددها (إحدى عشرة) لجنة
أو امل��ؤق �ت��ة ال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا (ع �ش��ر)
ل� �ج ��ان ح �ي ��ث ع� �ق ��دت ت �ل ��ك ال �ل �ج��ان
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة (ث �ل�اث � �م � �ئ ��ة وث � �م ��ان �ي�ن)
اج � �ت � �م� ��اع� ��ا ب� � �ع � ��دد س � ��اع � ��ات ع �م��ل
بلغت أكثر من (سبعمئة وثماني)
ساعات.
أم ��ا ف ��ي ال �ج��ان��ب ال��رق��اب��ي فبلغ

التتمة ص10

غرسنا التشريعي
في حقول
األولويات أثمر
حملة قوانين طال
انتظارها
كسرنا شوكة
االحتكار بقانون
الوكاالت
التجارية تكريسا
لمبدأ المساواة
والتنافس التجاري
قانون البلدية
جاء ليفك اشتباك
الصالحيات
ويوضح معالم
المسؤوليات

10

مضبطة

aldostoor

االثنين  29رمضان  04 . 1437يوليو 2016

الخالد :دور االنعقاد الرابع حفل بالمزيد
من اإلنجازات التشريعية والرقابية
تتمة المنشور ص09
ع� ��دد االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �ق��دم��ة
للحكومة (تسعمئة وأرب�ع��ة عشر)
س��ؤاال تمت االجابة عن (خمسمئة
وس �ت ��ة وس� �ت�ي�ن) م �ن �ه��ا وب �ل ��غ ع��دد
االس� �ت� �ج ��واب ��ات امل �ق ��دم ��ة (خ �م �س��ة)
اس �ت �ج��واب��ات وج �ه��ت ال ��ى (أرب �ع��ة)
وزراء أما تكليفات املجلس لديوان
امل �ح��اس �ب��ة ف �ب �ل��غ ع ��دده ��ا تكليفني
وب �ل �غ��ت ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق امل�ق��دم��ة
(ت� �س� �ع ��ة) ط �ل �ب ��ات ف �ي �م��ا ب �ل ��غ ع ��دد
ط �ل �ب��ات امل �ن��اق �ش��ة (خ �م �س��ة ع �ش��ر)
طلبا.
وش �ه ��د امل �ج �ل��س (ت �س �ع��ة ع �ش��ر)
طلبا ل��رف��ع الحصانة ف��ي ح�ين بلغ
ع��دد ال�ع��رائ��ض وال�ش�ك��اوى املقدمة
(ثالثا وسبعني) عريضة وشكوى.
الحضور الكريم...
قال تعالى في محكم كتابه..
«وم� ��ا ي�ت�ب��ع أك �ث��ره��م إال ظ �ن��ا إن
ال �ظ��ن ال ي�غ�ن��ي م��ن ال �ح��ق ش�ي�ئ��ا إن
الله عليم بما يفعلون»
م� � ��ع ك� � ��ل م� � ��ا س � �ب� ��ق ب � �ي� ��ان� ��ه م��ن
إن� � �ج � ��ازات وب� ��رغ� ��م ت� �ن ��وع خ ��ارط ��ة
املجلس التشريعية الشاملة لكافة
ال �ش��رائ��ح وال �ق �ط��اع��ات وامل�ش�ت�م�ل��ة
ع�ل��ى مختلف ال�ن�ظ��م والتشريعات
إال أن املجلس لم يسلم من الحمالت
امل �ت �خ �م��ة ب��ال �ت �ح��ام��ل واإلج � �ح� ��اف
الخالية من املوضوعية واإلنصاف
ق � ��د ي� �ت ��أث ��ر ب� �ه ��ا ب� �ع ��ض ال �ف �ض�ل�اء
وي�خ��وض فيها إخ��وة أش�ق��اء وك��أن
ق��درن��ا ف��ي ال�ك��وي��ت أال ي�ق��وم العمل
ال�س�ي��اس��ي إال ع�ل��ى امل �ك��اي��دات وأال
تخلو خطواته من املكابدات.
ول�ع��ل آخ��ر ه��ذه الحمالت والتي
ل��ن ت�ك��ون األخ �ي��رة ت�ل��ك ال�ت��ي شنت
ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ب�س�ب��ب إق� ��راره
ق� ��ان� ��ون ح� ��رم� ��ان امل �س �ي �ئ�ي�ن ل �ل ��ذات
اإلل� �ه� �ي ��ة أو األن� �ب� �ي ��اء وال� ��رس� ��ل أو
ال � � ��ذات األم� �ي ��ري ��ة م ��ن االن �ت �خ��اب��ات
التشريعية.
إن القانون املذكور ال يهدف إلى
االستئثار واإلقصاء ألن االستئثار
واالق �ص��اء ي�ع��رف الشعب الكويتي
ق��اط �ب��ة م��ن م��ارس��ه وك �ي��ف م��ارس��ه
وم��ن ط��ال��ب ب��ال�ع��زل وك�ي��ف ناقضه
إن �م��ا ي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى ح�م��اي��ة
ثوابت األم��ة ومقدساتها وصيانة
م �ب��ادئ �ه ��ا وأس� �س� �ه ��ا ت �ل��ك ال� �ت ��ي ال
ي�خ�ت�ل��ف ع�ل�ي�ه��ا اث �ن��ان وال ي �ج��ادل
ف �ي �ه��ا م� ��ن ك � ��ان ع� �ن ��ده م �س �ح��ة م��ن
وطنية أو إيمان.
ويبقى السؤال قائما في األذهان
وصارخا باللسان وصادما لآلذان
وم��زل��زال ل�ل��وج��دان  :كيف يستجيز
مسلما رض��ي ب��ال�ل��ه رب��ا وبمحمد

نبيا وب��االس�لام دينا أن يساء إلى
الذات اإللهية وهي أقدس املقدسات
وأع�ظ��م وأج��ل ال�ق��داس��ات؟ أو ال��ذات
النبوية وهي القدوة العظمى واملثل
األعلى واألس�م��ى؟ وكيف يستجيز
وط �ن��ي ص��ال��ح أم�ي�ن ع�ل��ى دس �ت��وره
وفي لبيعته محب لوطنه أن يساء
إلى الذات األميرية التي هي صمام
أمان البالد وقوام سلطان العباد.
وهل يكون مؤتمنا على مصالح
األمة ومكتسباتها حافظا ملرافقها
وم��ؤس �س��ات �ه��ا ج� ��دي� ��را ب��ال �ت �ص��در
لتمثيلها والتحدث باسمها من ال
يعظم حرماتها ويحرم محرماتها
وم��ن يسب مقدساتها ويسيء إلى
ث��واب �ت �ه��ا وي �ط �ع �ن �ه��ا ف ��ي م�ب��ادئ�ه��ا
وعقائدها وفي أعز شيء لديها؟
ال ج ��رم أن م��ن ك ��ان ك��ذل��ك ج��دي��ر
ب � ��أن ي ��وص ��د م �ج �ل��س األم� � ��ة دون� ��ه
األب� ��واب وأن ي �ح��ول ب�ي�ن��ه وب�ي�ن أن
ي �ك��ون م��ن ال �ن��واب أو أن ي �ك��ون من
املشاركني في االنتخاب.
وب � �ع� ��د ه� � ��ذا ال� � �ع � ��رض وال� �ب� �ي ��ان
فإننا نؤكد رغبة األم��ة في تكريس
ت �ل��ك ال� �ث ��واب ��ت وت �ع��زي��زه��ا ح�م��اي��ة
للمجتمع م��ن اآلف ��ات ال��دخ�ي�ل��ة أم��ا
م ��ا دون ذل� ��ك م ��ن آل� �ي ��ات وق ��وان�ي�ن
ولوائح فهي قابلة للنقاش والبحث
والتمحيص.
وإل ��ى أص �ح��اب ال�ن�ي��ات الحسنة
وامل � �ق� ��اص� ��د ال� �ط� �ي� �ب ��ة ال �ح��ري �ص�ي�ن
على مصلحة ال��وط��ن م��ن الخاصة
والعامة أقول لهم :إن مجلس األمة
ك��ان وم��ا زال مفتح األب� ��واب وبكل
ح � �ف� ��اوة وت� ��رح� ��اب ل �ك ��ل رأي ب �ن��اء
يهدف إلى التقويم والبناء بالكلمة
الطيبة والنصيحة الصادقة ونؤكد
لهم أن��ه ال حرمان في ه��ذا القانون
وال إق� � �ص � ��اء وال ان � �ت � �ق� ��ام ب � ��ه وال
استقواء وال عقوبات أبدية بل هو
وضع لألمور في نصابها وصيانة
للحقوق وأصحابها.
وم� ��ع ذل� ��ك ف� ��إن امل �ج �ل��س ال ي��رى
غضاضة إن استدعى األم��ر إصدار
ت�ف�س�ي��ر ت�ش��ري�ع��ي ل��ه ق ��وة ال�ق��ان��ون
إن اس� �ت� �ش� �ع ��ر ال � �ح ��اج ��ة إل� � ��ى ذل ��ك
امل �ش��رع��ون ب�ح�ي��ث ي �ك��ون م�ق�ص��ود
القانون واضحا ال ريب فيه جليا ال
لبس يخفيه.
وم ��ن ي ��رى غ �ي��ر ذل ��ك ف ��إن أب ��واب
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة مفتوحة ذلك
ال�ح��ق ال ��ذي أوج ��ده وأق ��ره املجلس
الحالي ال��ذي انتصر لحق املواطن
في اللجوء إلى املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وذل� � ��ك ب �ع��د ع �ق��ود
من حرمانه من ه��ذا الحق األصيل
ل�ي�ك��ون رق�ي�ب��ا ع�ل��ى أداء ن��واب��ه إذا
ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي
وس �ت �ج��دون �ن��ا إن ش � ��اء ال� �ل ��ه أك �ث��ر

التعاون والتضافر
وااللتزام بأحكام
الدستور لتحقيق
المزيد من
اإلنجازات
نتمنى في الدور
المقبل إقرار
المزيد من
التشريعات إلصالح
المسار االقتصادي
الشيخ صباح الخالد ملقيا بيان رئيس مجلس الوزراء

ال � �ن ��اس اح� �ت ��رام ��ا ألح� �ك ��ام� �ه ��ا .أم��ا
عبارات الشجب والتنديد وأساليب
ال�ت�ه��دي��د وال��وع �ي��د ف��إن�ه��ا ل��ن تجد
قبوال ولن تجدي فتيال.
وال يسعني في ه��ذا املقام إال أن
أت��وج��ه ب�خ��ال��ص ال�ش�ك��ر واالم�ت�ن��ان
إل ��ى س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه وسمو ولي عهده األمني على
ثقتهما ب �ن��واب األم ��ة وم�ق��اص��ده��م
وتأييدهما ملا يصدر من تشريعات
عنهم تمثل ضمير البالد وتترجم
مشاعر العباد.
االخوة الكرام
قبل الختام أود أن أتقدم بالشكر
واإلك � �ب� ��ار وال �ت �ق��دي��ر إل� ��ى إخ��وان��ي
الزمالء أعضاء مجلس األمة الذين
يمثلون وبحق ضمير االمة مثمنا
ل�ه��م ج�ه��وده��م السخية ومواقفهم
ال��وط�ن�ي��ة وم�ن�ج��زات�ه��م التشريعية
وال � �ش � �ك ��ر ال � �ج ��زي ��ل م � ��وص � ��ول إل ��ى
أع �ض ��اء ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى م ��ا ب��ذل��وه
طيلة دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع للفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع� �ش ��ر وأود
أن أخ � ��ص ب��ال �ش �ك��ر س �م ��و رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء على حسن تعاونه
وتعامله مع املجلس طيلة السنوات
الثالث املاضية مع شكري الخاص
وت � �ق� ��دي� ��ري ل �ل ��أخ ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ �ي ��س
واالخ � � ��وة اع� �ض ��اء م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
واالمني العام ملجلس االمة واألمناء
املساعدين وكافة موظفي قطاعات
وادارات االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة وح ��رس
املجلس واعضاء االس��رة االعالمية
املكتوبة واملسموعة واملرئية

وأود أن ن �س �ت��ذك��ر ه �ن��ا زم�ي�ل�ن��ا
ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ن ��وري ال�ف�ض��ل ال��ذي
واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة ف ��ي ق ��اع ��ة ع �ب��د ال �ل��ه
السالم وفي دور انعقادنا هذا وهو
ي ��ؤدي دوره ف��ي خ��دم��ة وط�ن��ه على
أك�م��ل وج��ه راج�ي�ن امل��ول��ى ع��ز وج��ل
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته.
وال ي� �س� �ع� �ن ��ي ف� � ��ي خ� � �ت � ��ام دور
االنعقاد الرابع الذي يأتي متزامنا
م ��ع اخ �ت �ت��ام اي � ��ام ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل
اال ان ات �ض��رع ال��ى امل��ول��ى ع��ز وج��ل
ان يديم على ب�لادن��ا الغالية نعمة
االم ��ن واالم � ��ان وان ي�ح�ف��ظ ام�ي��رن��ا
وول� ��ي ع �ه��ده االم�ي��ن م�غ�ت�ن�م��ا ه��ذه
ال �ف��رص��ة ألرف � ��ع ال� ��ى م �ق��ام ح�ض��رة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه وس� �م ��و ول ��ي
العهد الشيخ نواف االحمد الجابر
الصباح حفظه الله وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك
ال� �ح� �م ��د ال � �ص � �ب� ��اح وإل� � � ��ى ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي ال�ك��ري��م أزك ��ى التبريكات
بعيد الفطر اعاده الله علينا وعلى
األمتني العربية واإلسالمية بالخير
واليمن والبركات.
وك ��ل ع ��ام وان �ت��م ب�خ�ي��ر وال �س�لام
عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ صباح الخالد يلقي كلمة
رئيس مجلس الوزراء.
ت� �ح� �ي ��ة ط� �ي� �ب ��ة م � �ب� ��ارك� ��ة ودع � � ��اء
ال��ى ال�ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر ان يشملنا
جميعا بعنايته وتوفيقه ويتقبل

منا ومنكم ف��ي ه��ذه االي��ام املباركة
صالح االعمال وان يحفظ الكويت
ال �غ��ال �ي��ة وق ��ائ ��د ن�ه�ض�ت�ه��ا ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد وول��ي
عهده االمني حفظهما الله ورعاهما
م� ��ع ت �م �ن �ي��ات �ن��ا ل �س �م��وه �م��ا ب � ��دوام
الصحة والعافية وللكويت الغالية
بمزيد من التقدم واالزدهار.
ل�ق��د ح�ف��ل دور االن �ع �ق��اد الحالي
مل�ج�ل�س�ك��م امل ��وق ��ر ب�ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د
وامل��زي��د م��ن االن �ج��ازات التشريعية
وال��رق��اب �ي��ة ال �ت��ي ت �ك��رس مسيرتنا
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وت��ؤك��د أداء االم��ان��ة
ال �ت��ي ن�ح�م�ل�ه��ا واالل � �ت� ��زام ب��ال��وف��اء
ب�ه��ا ع�ل��ى ال��وج��ه ال ��ذي ي��رض��ي الله
اوال ويحقق تطلعات ابناء وطننا
الغالي.
واذا ك � � ��ان ال � ��وق � ��ت ق � ��د ادرك � �ن� ��ا
ل �ل �ق �ي��ام ب��ال�ع�ط�ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ت��ي
ال ش��ك ان �ن��ا جميعا ب�ح��اج��ة اليها
ف ��ي ه ��ذا ال �ت��وق �ي��ت ح �ت��ى يستعيد
الجميع نشاطا ي�ج��دد ب��ال�ض��رورة
الجهد املتواصل لتحقيق املنشود
م��ن االن� �ج ��ازات ف��إن �ن��ي ان �ت �ه��ز ه��ذه
ال � �ف� ��رص� ��ة ب � ��االص � ��ال � ��ة ع � ��ن ن �ف �س��ي
وب��ال �ن �ي��اب��ة ع��ن اخ ��وان ��ي وزم�لائ��ي
اع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة ل�ت��وج�ي��ه الشكر
العميق على مشاعر الود والتفاهم
واالح � � � � �ت � � � � ��رام امل � � �ت � � �ب� � ��ادل واالخ � � � ��ذ
ب��ال�ت�ق��ال�ي��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ح�ق��ة ال�ت��ي
س � ��ادت ج �ل �س��ات م�ج�ل�س�ك��م امل��وق��ر
خالل دور االنعقاد هذا وال يسعنا
في هذا الصدد اال ان ننوه بالتعاون
البناء والتجاوب املشكور ملجلسكم
املوقر لترجمة التوجيهات السامية

لحضرة صاحب السمو امير البالد
حفظه الله ورعاه بوجوب التعاون
وال �ت �ض��اف��ر وال �ع �م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق
وااللتزام بأحكام الدستور لتحقيق
االن� � �ج � ��ازات وم ��زي ��د م ��ن آم � ��ال اه��ل
الكويت جميعا.
وال ي �ف��وت �ن��ا ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة اال ان
ن� �ك ��رر ال �ش �ك ��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل�ل�اخ ��وة
رئ� �ي ��س واع � �ض� ��اء امل �ج �ل ��س امل��وق��ر
ول �ج��ان��ه وأم��ان �ت��ه ال �ع��ام��ة وج�م�ي��ع
ال�خ�ب��راء وامل�س�ت�ش��اري��ن والباحثني
وال �ف �ن �ي�ي�ن وح� � ��رس م �ج �ل��س االم� ��ة
وغ�ي��ره��م س ��واء م��ن داخ ��ل املجلس
او م��ن اج �ه��زة ال��دول��ة ع�ل��ي الجهد
املتميز النجاز اعمال املجلس خالل
دور االن �ع �ق ��اد ال �ح��ال��ي ك �م��ا ن�ن��وه
بدور رجال االعالم والصحافة على
متابعة اع�م��ال املجلس والحكومة
بمسؤولية واعية ومهنية وحرفية
ت ��ؤك ��د ال� �ن ��زاه ��ة وال� �ح� �ي ��اد م�ت�م�ن�ين
للجميع مزيدا من التوفيق والسداد
سائلني املولى سبحانه ان يجمعنا
دور االن�ع�ق��اد ال �ق��ادم على التفاهم
وال�ع�ط��اء امل��واص��ل الق ��رار م��زي��د من
ت �ش��ري �ع��ات االص �ل��اح والس �ي �م��ا ما
يستهدف اصالح املسار االقتصادي
واس�ت�ك�م��ال ال�ج�ه��ود ال��دؤوب��ة التي
بذلها الحكومة لتحقيق الغايات
امل� �ن� �ش ��ودة وم �ع��ال �ج��ة االخ� �ت�ل�االت
في مختلف النواحي داع�ين املولى
ال �ك��ري��م ان ي �س ��دد خ �ط��ان��ا مل ��ا ف�ي��ه
ال �خ �ي��ر ال ��وف �ي ��ر وال ��رف� �ع ��ة ل��وط�ن�ن��ا
ال�ع��زي��ز والب �ن��ائ��ه االوف �ي ��اء وات �ق��دم
ب��اس�م�ن��ا جميعا ل�ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وس� �م ��و ول��ي
عهده االمير حفظهما الله ورعاهما
بأسمى آب��ات التهاني والتبريكات
ول�ج�م�ي��ع االخ� ��وة امل��واط �ن�ين ب�ق��رب
حلول عيد الفطر امل�ب��ارك وك��ل عام
ونحن جميعا بخير.
 وتال األمني العام مرسوم فضدور االن �ع �ق��اد ال� �ع ��ادي ب �ف��ض دور
االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع م��ن نهاية
ج �ل �س��ة ي� � ��وم االح � � ��د  3ي ��ول� �ي ��و 28
رمضان وعلى رئيس الوزراء ابالغ
امل��رس��وم مل�ج�ل��س االم ��ة وي�ن�ش��ر في
الجريدة الرسمية.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ترفعالجلسة على أن تعود لالنعقاد في
اكتوبر املقبل.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة حتى الجلسة الختامية.

تحتل المراكز األولى بين  53دور انعقاد منذ الفصل التشريعي األول من واقع األرقام واإلحصائيات

م��ن واق��ع األرق ��ام واالحصائيات
وال �ت �ح �ل �ي�ل�ات وامل � ��ؤش � ��رات ي�ع�ت�ب��ر
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع�ش��ر
فصال استثنائيا تشريعيا وسط
أي ف �ص��ل ت�ش��ري�ع��ي آخ ��ر م �ن��ذ ب��دء
الحياة النيابية فهو األول بجدارة
ف ��ي إق � ��رار ال �ق��وان�ي�ن ول �ي��س رق�م�ي��ا
فحسب وإن�م��ا نوعية التشريعات
التي تعتبر إضافة مستحدثة إلى
ب�ن�ي��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ففي
دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع واف��ق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ح ��زم ��ة ت �ش��ري �ع��ات
ن��وع�ي��ة وع�ص��ري��ة م�ث��ل امل�ن��اق�ص��ات
وب � � �ل� � ��دي� � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت واألح� � � � � � � ��داث
وال �ش��رك��ات وق��ان��ون ج��دي��د للهيئة
ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد واألح �ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
وال �ت �خ �ط �ي��ط ال� �ت� �ن� �م ��وي واإلع� �ل ��ام
االل �ك �ت��رون��ي وال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
ورع��اي��ة امل�س�ن�ين وت �ع��رف��ة وح��دت��ي
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء واس�ت�ث�ن��اء السكن
الخاص.
يعتبر الفصل التشريعي الرابع
ع �ش��ر أك� �ث ��ر ال �ف �ص ��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ف��ي ت��اري��خ الحياة النيابية انجازا
ل �ل �ق��وان�ين ح �ي��ث أق ��ر  136ق��ان��ون�ين
م �ن �ه ��ا  3م ��راس � �ي ��م ب � �ق ��وان �ي�ن وق ��د
ت� ��وزع� ��ت االن � � �ج� � ��ازات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ع�ل��ى أدوار االن �ع �ق��اد ح�ي��ث أق ��ر 30
قانونا بينها مرسوم بقانون و50
ق��ان��ون��ا ف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث
وبينها مرسوم بقانون و 37قانونا
وبينهما م��رس��وم ب�ق��ان��ون ف��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� ��راب� ��ع ال� �ح ��ال ��ي ب�ي�ن�ه��ا
م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن امل �ج �ل��س
ال �ب �ل��دي وم� ��ن واق � ��ع اإلح �ص��ائ �ي��ات
ت � ��أت � ��ي أدوار االن� � �ع� � �ق � ��اد ال �ف �ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع �ش ��ر األول � ��ي
تشريعيا من بني  53دور انعقاد في
تاريخ الحياة النيابية.
وف� �ض�ل�ا ع� ��ن إق� � � ��رار  37ق��ان��ون��ا
ومرسوما بقانون في دور االنعقاد
ال��راب��ع فقد تم إق��رار  14اتفاقية مع
دول العالم املختلفة فضال ع��ن 65
ق��ان��ون��ا ل�ل�م�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب��ات
الختامية.
ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل أب� � ��رز ال �ق��وان�ي�ن
املنجزة في دور االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الرابع عشر:
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ق � ��ان � ��ون ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام

%2.7

أدوار انعقاد الفصل الحالي تتنافس على
الترتيب األول تشريعيا في تاريخ البرلمان
%27.2

%22.8

%97.3

%10.3

%26.5

التشريعات المنجزة في دور االنعقاد الرابع
القوانني

القوانني

العدد

37

14

املعدل

% 27.2

% 10.3

االتفاقيات امليزانيات الحسابات

القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
ح� �ق ��وق االش � �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
صدر في جلسة  17نوفمبر .2015
وي � �ه � ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � ��ى ص ��رف
م �خ �ص��ص ش� �ه ��ري ل �ل �ش �خ��ص ذي
االع��اق��ة حتى سن ال �ـ 21سنة تحدد
ق �ي �م �ت��ه ال �ه �ي �ئ��ة ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت �ق��ري��ر
اللجنة الفنية املختصة طبقا لنوع
ودرجة االعاقة ويستمر صرفها إذا
اس�ت�م��ر ب��ال��دراس��ة ح�ت��ى س��ن ال� �ـ28
وك��ذل��ك تستحق امل ��رأة ال�ت��ي ترعى
م�ع��اق��ا ذا اع��اق��ة ش��دي��دة وال تعمل
م�خ�ص�ص��ا ش �ه��ري��ا وف �ق��ا ل�ل�ش��روط
وال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت�ض�ع�ه��ا الهيئة
ويوقف ص��رف املخصص الشهري
ف��ي ح��ال��ة ال�ش�ف��اء م��ن االع��اق��ة بناء
على شهادة من اللجنة املختصة.
األحداث
قانون األحداث صدر في جلسة 2
ديسمبر  2015ويهدف القانون الي
تحديد سن الحدث بأنه كل شخص
لم يجاوز الـ 16من عمره في حني أن
الحدث في القانون األصلي املعمول
ب��ه ح��ال�ي��ا ه��و ك��ل ذك ��ر او ان �ث��ى لم
يبلغ من السن تمام السنة الـ 18على
ان ي�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ب�ع��د سنة
م ��ن ت ��اري ��خ ص� � ��دوره وك �م ��ا ي �ه��دف

ال� �ح ��ق ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال � ��ى ال� �ت ��اج ��ر او
الشركة في ال��دول��ة ببيع او ترويج
او توزيع سلع او منتجات او تقديم
خدمات بصفته وكيال او موزعا او
صاحب امتياز او صاحب ترخيص
للمنتج او املورد االصلي نظير ربح
او عمولة.

تصنيف القوانين
االجمالي

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

36

31

136

العدد

36

1

37

% 26.5

% 22.8

% 100

املعدل

% 97.3

% 2.7

% 100

ال ��ي ام �ت �ن��اع امل �س��ؤول �ي��ة ال�ج��زائ�ي��ة
ل �ل �ح��دث ال � ��ذي ل ��م ي �ب �ل��غ م ��ن ال�ع�م��ر
سبع سنني كاملة وق��ت ارتكاب أي
واقعة تشكل جريمة ونص القانون
على ان تحال ال��ى محاكم األح��داث
امل�ن�ش��أة وف�ق��ا ألح�ك��ام ه��ذا القانون
ك��ل ال ��دع ��اوى وال �ط �ل �ب��ات امل�ن�ظ��ورة
أم��ام محكمة األح��داث املنشأة وفقا
ألحكام القانون رقم ( )3لسنة 1983
وال � �ت� ��ي أص �ب �ح ��ت م� ��ن اخ �ت �ص��اص
م �ح��اك��م األح� � ��داث ع �ل��ى ان تستمر
محكمتا االستئناف والتمييز في
نظر الطعون املنظورة أمامهما قبل
العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم
بتطبيق أح�ك��ام��ه فيما ه��و أصلح
للحدث.
وقررت املادة الثانية من القانون
امتناع املسؤولية الجزائية للحدث
الذي لم يبلغ من العمر سبع سنني
كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل
جريمة.
ون� ��ص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ان ت �ح��ال
ال��ى محاكم األح ��داث امل�ن�ش��أة وفقا
ألح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون ك��ل ال��دع��اوى
وال �ط�ل �ب��ات امل �ن �ظ��ورة أم ��ام محكمة
األح� � � � ��داث امل� �ن� �ش ��أة وف � �ق ��ا ألح� �ك ��ام
القانون رقم ( )3لسنة  1983والتي
أص �ب �ح��ت م ��ن اخ �ت �ص��اص م�ح��اك��م

األح� ��داث ع�ل��ى ان تستمر محكمتا
االس� �ت� �ئ� �ن ��اف وال �ت �م �ي �ي��ز ف� ��ي ن�ظ��ر
ال �ط �ع��ون امل �ن� �ظ ��ورة أم��ام �ه �م��ا قبل
العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم
بتطبيق أح�ك��ام��ه فيما ه��و أصلح
للحدث.

ال � � ��ى س � �ع� ��ي ال � � ��دول � � ��ة ال � � ��ى ت �ق ��دي ��م
ال��دع��م ال�ك��ام��ل لتعزيز ح��ري��ة ال��رأي
وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر وح � � ��ق ال� � ��وص� � ��ول ال ��ى
امل�ع�ل��وم��ات وات��اح�ت�ه��ا للجميع مع
مراعاة النظام العام واحترام اآلداب
العامة ورعاية الصحة العامة.

المطبوعات والنشر
ق � ��ان � ��ون ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رق��م ( 3لسنة  )2006بشأن
املطبوعات والنشر صدر في جلسه
 13يناير . 2016
ونصت املادة االولى من القانون
ال�ج��دي��د على أن ي�ض��اف إل��ى امل��ادة
( )2من القانون رقم ( 3لسنة )2006
فقرة جديدة نصها ويدخل في حكم
املطبوع ما ينشر من خالل املواقع
أو الوسائل االعالمية االلكترونية.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد
ق� ��ان� ��ون إن � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة ص��در
ف��ي جلسة  13ي�ن��اي��ر  2016وك��ان��ت
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة أص � ��درت في
الطعن رقم  24لسنة  2015وبجلسة
 20دي � �س � �م � �ب ��ر امل� � ��اض� � ��ي ح �ك �م �ه��ا
ال�ق��اض��ي ب�ع��دم دس�ت��وري��ة امل��رس��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  24ل �س �ن ��ة 2012
ب ��إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد واألحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية.

تنظيم اإلعالم االلكتروني
قانون تنظيم االعالم االلكتروني
ص ��در ف ��ي ج �ل �س��ة  13ي �ن��اي��ر 2016
وقالت املذكرة اإليضاحية للقانون
ان االع�ل��ام االل �ك �ت��رون��ي اخ ��ذ ح�ي��زا
م� �ه �م ��ا ع� �ل ��ى ال � �س� ��اح� ��ة االع�ل�ام� �ي ��ة
ف ��ي دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت م �م��ا اس �ت��دع��ى
م�ع��ه اس �ت �ص��دار ت�ش��ري�ع��ات ت��واك��ب
الطفرة االعالمية الجديدة مشيرة

تنظيم الوكاالت التجارية
قانون تنظيم الوكاالت التجارية
ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة  9ف �ب��راي��ر 2016
ون �ص��ت امل� ��ادة االول� ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
ع �ل��ى ان� ��ه ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق اح� �ك ��ام ه��ذا
القانون يقصد بالوكالة التجارية
ك��ل ات �ف��اق ي�ع�ه��د ب�م�ق�ت�ض��اه م��ن له

إعفاء الرعاية السكنية
من الرقابة المسبقة
قانون بإضافة فقرة جديدة الى
امل ��ادة  5م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة السكنية
صدر في جلسة  1مارس .2016
وي� � �ه � ��دف امل � � �ش � ��روع ال� � ��ى اع� �ف ��اء
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
م� � ��ن ال � ��رق � ��اب � ��ة امل � �س � �ب � �ق ��ة ل � ��دي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وق � ��ان � ��ون امل �ن ��اق �ص ��ات
العامة مل��دة خمس س�ن��وات تنتهي
ف��ي  31م ��ارس  2021ع�ل��ى ان تقدم
امل��ؤس �س��ة ت �ق��ري��را س �ن��وي��ا ملجلس
األم� ��ة ع ��ن ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة مل�ش��اري��ع
املؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
الرعاية االجتماعية للمسنين
ق� ��ان� ��ون ال� ��رع� ��اي� ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
للمسنني صدر في جلسة  15مارس
 2016وي� �ه ��دف ال �ق��ان��ون ال� ��ى منح
املسن املعوز العديد من االمتيازات
ال� �ت ��ي ت �م �ك �ن��ه م ��ن ت ��أم�ي�ن ح��اج��ات��ه
وض � ��رورات ال�ح�ي��اة ن �ظ��را إل��ى ع��دم
قدرته املالية على تأمينها.
ون ��ص ال �ق��ان��ون ع �ل��ى أن ت�ص��در
ال � � ��وزارة امل �ع �ن �ي��ة ب �ط��اق��ة للمسنني
ت�ع�ت�ب��ر م�س�ت�ن��دا رس �م �ي��ا ي�ث�ب��ت أن
ح��ام�ل��ه يستحق ال�خ��دم��ات املقدمة
للمسن واملسن املعوز وأنه يخضع
ألحكام هذا القانون.
إنشاء شركة مساهمة مقفلة
الستقدام العمالة المنزلية
قانون بتعديل القانون رقم ()69
ل �س �ن��ة  2015ب �ش ��أن إن� �ش ��اء ش��رك��ة
مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية صدر في جلسه 29
مارس 2016
ونصت املادة األولى من القانون
بعد التعديل على أن يستبدل بنص
ال �ف �ق ��رة األول � � ��ى م ��ن امل � � ��ادة األول � ��ى
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تشريعات دور الرابع  37 :قانونا
منها مرسوم واحد بقانون

تصويت النواب على القوانين المنجزة
االحداث

الرفق بالحيوان

املعاقني

التخطيط
االقتصادي
واالجتماعي

االحداث

الرفق بالحيوان

حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
ق��ان��ون ح�ق��وق امل��ؤل��ف والحقوق
امل�ج��اورة ص��در في جلسة  10مايو
.2016
وق ��ال ��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة ان
ال�ق��ان��ون يتضمن  45م ��ادة جمعت
على ثالثة ابواب اشارت اوالها الى
ان املقصود باملصنف هو كل عمل
مبتكر ادب ��ي او ف�ن��ي او ع�ل�م��ي اي��ا
كان نوعه او طريقة التعبير عنه او

املعاقني

تحديد تعرفة وحدتي
الكهرباء والماء
ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ح��دي��د تعرفة
وح��دت��ي ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ص��در في
جلسة  26ابريل  2016وكان املجلس
قد واف��ق في جلسة  13ابريل 2016
على م�ش��روع ال�ق��ان��ون ف��ي مداولته
االول ��ى ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�س�ك��ن ال�خ��اص
م��ن تطبيق تعرفة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
ال��واردة في القانون بحيث يستمر
ال �ع �م��ل ب��ال�ت�ع��رف��ة ال �س��اب �ق��ة ب�ش��أن��ه
ف �ي �م��ا ش �م ��ل ال � �ق ��ان ��ون ال �ق �ط��اع��ات
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة (ش � �ق � ��ق س �ك �ن �ي��ة)
والحكومية والتجارية والصناعية
والزراعية.
وتنص املادة االولى من القانون
ع �ل��ى ان ت� �ح ��دد ت �ع��رف��ة اس �ت �ه�ل�اك
الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا)
وتعرفة استهالك املياه العذبة (ألف
ج��ال��ون ام �ب��راط��وري ش�ه��ري��ا) وفقا
للجدولني امل��رف�ق�ين وت�ت��ول��ى وزارة
الكهرباء واملاء تحصيلهما.
ف �ي �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة من
القانون على انه يجوز منح حوافز
ملن يساهم من املواطنني في ترشيد
اس �ت �ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء وت�ح��دد
الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط
منح ه��ذه ال�ح��واف��ز ف��ي ح�ين نصت
املادة الثالثة على ان يعامل املواطن
الذي يسكن في السكن االستثماري
م �ع��ام �ل��ة امل ��واط ��ن ال� ��ذي ي�س�ك��ن في
ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص م ��ن ح �ي��ث ت�ع��رف��ة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ش��ري�ط��ة أال ي�ك��ون
مستفيدا من الدعم في سكن آخر.

احمد الري

م

✓

-

-

عدنان عبدالصمد

-

✓

-

-

أحمد القضيبي

✓

✓

✓

✓

عسكر العنزي

-

✓

✓

✓

احمد مطيع

غ

✓

✓

✓

علي العبيدي

-

✓

✓

✓

أنس الصالح

-

✓

✓

✓

علي العمير

-

✓

✓

✓

بدر العيسى

-

✓

✓

-

عودة الرويعي

غ

✓

✓

✓

جابر املبارك

-

-

-

-

عيسى الكندري

-

✓

✓

-

جمال العمر

غ

-

✓

غ

فارس العتيبي

-

✓

-

✓

حمدان العازمي

غ

✓

-

-

فيصل الدويسان

-

✓

-

-

حمد الهرشاني

-

-

✓

✓

فيصل الشايع

✓

✓

✓

✓

حمود الحمدان

✓

✓

✓

✓

فيصل الكندري

✓

✓

-

-

خالد الجراح

-

-

✓

✓

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

خلف دميثير

-

-

✓

-

ماجد موسي

✓

✓

✓

✓

خليل الصالح

✓

-

-

-

ماضي الهاجري

-

-

✓

✓

خليل أبل

م

✓

-

-

مبارك الخرينج

✓

-

✓

✓

راكان النصف

✓

✓

-

-

مبارك الحريص

✓

✓

✓

✓

روضان الروضان

✓

-

✓

✓

محمد الخالد

-

-

-

✓

سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

محمد طنا

✓

✓

✓

✓

سعدون حماد

-

✓

✓

✓

محمد العبدالله

✓

✓

✓

✓

سعود الحريجي

-

✓

-

-

محمد الهدية

-

✓

-

✓

سلطان الشمري

-

✓

✓

✓

محمد الجبري

✓

✓

✓

✓

سلمان الحمود

✓

-

✓

✓

محمد البراك

-

-

✓

✓

سيف العازمي

✓

✓

✓

✓

محمد الحويلة

✓

✓

✓

✓

صالح عاشور

-

-

-

-

مرزوق الغانم

✓

✓

✓

✓

صباح الخالد

✓

-

-

✓

منصور الظفيري

-

✓

✓

-

طالل الجالل

-

✓

-

✓

نبيل الفضل

✓

✓

-

-

عادل الجار الله

-

✓

✓

✓

هند الصبيح

✓

✓

✓

✓

عبدالحميد
دشتي

ياسر أبل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

يعقوب الصانع

✓

✓

✓

✓

عبدالرحمن
الجيران

-

-

-

-

يوسف الزلزلة

✓

✓

-

-

يوسف العلي

✓

-

✓

✓

عبدالله التميمي

✓

✓

-

-

موافقة

29

43

40

41

عبدالله الطريجي

✓

✓

✓

✓

غير موافق

4

-

-

1

عبدالله العدواني

-

-

✓

✓

ممتنع

2

-

-

-

عبدالله املعيوف

-

-

✓

✓

إجمالي الحضور

35

43

40

42

القوانني

م ��ن ال �ق��ان��ون ال �ن��ص ال �ت��ال��ي تنشأ
ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة م �ق �ف �ل��ة ش��ري �ط��ة
ع��دم ت�ق��اض��ي أرب ��اح ت��زي��د ع�ل��ى 10
ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن ال �ت �ك �ل �ف��ة اإلج �م��ال �ي��ة
الس �ت �ق��دام ال �ع��ام��ل امل �ن��زل��ي ت�ت��ول��ى
استقدام وتشغيل العمالة املنزلية.

%48.6

النواب

%51.4

مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها
القوانني
العدد
املعدل

القوانني
الجديدة
18
% 48.6

اهميته او الغرض.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة ن �ف �س �ه��ا ع �ل��ى ان
امل �ق �ص��ود ب��ال�ح�ق��وق امل� �ج ��اورة هي
ال� �ح� �ق ��وق ال �ل �ص �ي �ق��ة ب �ح��ق امل��ؤل��ف
وامل �م��اث �ل��ة ل �ه��ا ف��ي ب �ع��ض ال��وج��وه
(حق االداء العلني – حقوق منتجي
ال �ت �س �ج �ي�ل�ات ال� �ص ��وت� �ي ��ة -ح �ق��وق
هيئات االذاعية).
دعم االندية الرياضية
ق��ان��ون دع ��م األن ��دي ��ة ال��ري��اض�ي��ة
صدر في جلسة  11مايو  2016ولم
ينشر في الجريدة الرسمية
وي �ه��دف ال��ى ت��رش�ي��د امل ��ال ال�ع��ام
وت�ن�ظ�ي��م عملية دع��م االن��دي��ة وف��ق
نشاطاتها فاألندية الشاملة يصبح
ل� �ه ��ا دع � ��م م ��وح ��د ب �ي �ن �م��ا االن ��دي ��ة
املتخصصة تحصل على دعم وفق
نشاطها.
ونصت املادة االولى من القانون
ع �ل��ى ان ي �خ �ص��ص م �ب �ل��غ ال ي��زي��د
على  750ال��ف دي�ن��ار كويتي دعما
سنويا طبقا ل�ل�ق��رارات والضوابط
ال �ت��ي ي �ص��در ب�ه��ا ق ��رار م��ن مجلس
ادارة الهيئة العامة للرياضة لكل
ن ��اد م�ش�ه��ر ط�ب�ق��ا ألح �ك��ام امل��رس��وم
بقانون رقم ( )42لسنة .1978
مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب
ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ( )16من

تعديالت
على القوانني
19
% 51.4

االجمالي
37
100%

ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )106ل �س �ن��ة 2013
ف ��ي ش� ��أن م �ك��اف �ح��ة غ �س��ل االم � ��وال
وتمويل االرهاب وصدر في جلسة
 24مايو  2016ونصت املادة االولى
من القانون على تعديل املادة ()16
من القانون رق��م ( )106لسنة 2013
على ان تنشأ وحدة تسمى (وحدة
التحريات املالية الكويتية) تكون
ل �ه��ا ش�خ�ص�ي��ة اع �ت �ب��اري��ة مستقلة
وتعمل بوصفها الجهة املسؤولة
ع��ن ت�ل�ق��ي وط �ل��ب وت�ح�ل�ي��ل واح��ال��ة
امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بما يشتبه ان
يكون عائدات متحصلة من جريمة
او ام � � ��وال م��رت �ب �ط��ة او ل �ه��ا ع�لاق��ة
ب �ه��ا او ي�م�ك��ن اس�ت�ع�م��ال�ه��ا ل�ل�ق�ي��ام
ب�ع�م�ل�ي��ات غ �س��ل ام � ��وال او ت�م��وي��ل
ارهاب وفقا ألحكام هذا القانون.
الجنسية الكويتية
قانون بشأن تحديد العدد الذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
صدر في جلسة  24مايو .2015
وتنص املادة األولى وفقا لتقرير
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
البرملانية على أن يحدد العدد الذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
سنة  2016وفقا لحكم البند (ثالثا)
م ��ن امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م ��ن امل��رس��وم

التتمة ص13

موافق ✓

التخطيط
االقتصادي
واالجتماعي
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غير موافق غ ممتنع م

القوانني
النواب

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الرابع

ملف

االثنين  29رمضان  ٫4 . 1437يوليو 2016

13

«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة حتى الجلسة الختامية.

قانون المناقصات الجديد يعزز الشفافية
ويدفع مشاريع التنمية
تصويت النواب على القوانين المنجزة
الكشف
عن الذمة املالية

املطبوعات والنشر

اإلعالم االلكتروني

الشركات

الكشف
عن الذمة املالية

املطبوعات والنشر

اإلعالم االلكتروني

احمد الري

-

-

-

-

عسكر العنزي

✓

✓

✓

✓

أحمد القضيبي

✓

غ

غ

✓

علي العبيدي

✓

✓

✓

✓

احمد مطيع

✓

-

✓

✓

علي العمير

✓

✓

✓

✓

أنس الصالح

✓

✓

✓

✓

عودة الرويعي

-

✓

✓

✓

بدر العيسى

-

-

-

-

عيسى الكندري

✓

✓

✓

✓

جابر املبارك

-

-

-

-

فارس العتيبي

✓

-

✓

✓

جمال العمر

✓

غ

غ

غ

فيصل الدويسان

-

-

-

-

حمدان العازمي

-

-

-

-

حمد الهرشاني

✓

✓

✓

✓

حمود الحمدان

✓

✓

✓

✓

خالد الجراح

✓

✓

✓

✓

خلف دميثير

✓

✓

✓

✓

خليل الصالح

-

-

-

-

خليل أبل

-

-

-

-

راكان النصف

✓

غ

غ

✓

روضان الروضان

✓

✓

✓

✓

سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

سعدون حماد

✓

✓

✓

✓

سعود الحريجي

-

-

-

-

سلطان الشمري

✓

✓

✓

✓

سلمان الحمود

✓

✓

✓

✓

سيف العازمي

-

-

✓

✓

القوانني

األميري رقم ( )15لسنة  1959املشار
إل�ي��ه ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى أرب �ع��ة آالف
شخص.
ون � �ص� ��ت امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع �ل��ى
أن� ��ه ع �ل��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
العمل في القطاع األهلي
تعديل قانون رقم  6لسنة 2010
ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع االهلي
ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة  7ي��ون �ي��و 2016
وت �ن��ص امل� ��ادة األول� ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
ع�ل��ى أن يستبدل ب�ن�ص��وص امل��واد
 57و 138و 140و 142م��ن القانون
بحيث تكون املادة  57بعد التعديل
على النحو ال�ت��ال��ي يلتزم صاحب
ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�س�ت�خ��دم ع ��ددا اليقل
ع� ��ن خ �م �س��ة ع � �م ��ال وف � �ق ��ا ألح� �ك ��ام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون أن ي��دف��ع مستحقات
العاملني لديه في حساباتهم لدى
املؤسسات املالية املحلية وللهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة أن تطلب
صورة من كشوف التحويل املرسلة
لتلك املؤسسات املالية.
وت � �ن� ��ص ذات امل� � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن ��ه
وي �ص��در ق ��رار م��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ع � ��رض وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��ر املالية
بتحديد املؤسسات املالية وقواعد
املعاملة الخاصة بهذه الحسابات
م��ن ح�ي��ث امل �ص��روف��ات وال �ع �م��والت
واالج� � � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ف ��ي ه��ذا
الشأن.
ك�م��ا ذك ��رت ن�ف��س امل� ��ادة وي�ج��وز
ب� �ق ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء إع �ف��اء
ب�ع��ض األن�ش�ط��ة م��ن ت�ح��وي��ل أج��ور
ال �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة إل� ��ى امل��ؤس �س��ات
املالية املحلية.
وج� � ��اء ف ��ي امل � � ��ادة  138م ��ع ع��دم
اإلخ� �ل ��ال ب � ��أي ع �ق��وب��ة أش � ��د ي�ن��ص
ع �ل �ي �ه ��ا أي ق � ��ان � ��ون آخ � � ��ر ي �ع��اق��ب
ب ��ال� �ح� �ب ��س م � � ��دة ال ت� � �ج � ��اوز ث�ل�اث
س � �ن� ��وات وب� �غ ��رام ��ة ع� ��ن ك� ��ل ع��ام��ل
التقل عن ألفي دينار والتزيد على
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل صاحب عمل يخالف
الفقرة الثانية من املادة الـ.10
وت� �ف� �ي ��د ذات امل � � � ��ادة وف� � ��ي ح ��ال
ال � �ت � �ح� ��اق ال � �ع� ��ام� ��ل ب ��ال� �ع� �م ��ل ل ��دى
صاحب عمل آخر باملخالفة ألحكام
املادة  10فقرة  2املشار إليها يعاقب

الشركات
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النواب

العلي والخالد والشايع خالل الجلسات

صاحب العمل اآلخر بذات العقوبة
الواردة في الفقرة السابقة من هذه
املادة وذلك دون إخالل بحق الجهة
اإلدارية في إبعاد العامل املخالف.
وت��ذك��ر امل � ��ادة  140م��ن ال �ق��ان��ون
م��ع ع��دم اإلخ �ل�ال ب��أي ع�ق��وب��ة أش��د
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب
ب � �غ� ��رام� ��ة الت � �ق� ��ل ع � ��ن  500دي � �ن ��ار
والت��زي��د عن  1000دينار كل من لم
ي�م�ك��ن امل��وظ �ف�ين امل�خ�ت�ص�ين ال��ذي��ن
يحددهم الوزير من أداء واجباتهم
املنصوص عليها في امل��ادت�ين 133
و 134م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون وت�ض��اع��ف
الغرامة في حال العود.
وت� � �ن � ��ص امل � � � � � ��ادة  142ي� �ع ��اق ��ب
بالحبس م��دة التجاوز عن شهر و
التجاوز ستة اشهر وبغرامة التقل
ع��ن  500دي �ن��ار والت��زي��د ع��ن 2000
دينار أو باحدى هاتني العقوبتني
كل من يخالف أمر وقوف أو الغلق
الصادر عمال بأحكام املادة  135من
هذا القانون دون تالفي املخالفات
التي اعلنه بها املفتش املختص.
تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول األدوية
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي جلسة
 7ي��ون �ي��و  2016ع �ل��ى االق �ت��راح��ات
بقوانني بشأن تعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون  28ل�س�ن��ة  1996ف��ي ش��أن
ت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت� � ��داول
األدوي � ��ة وت �ن��ص امل � ��ادة األول � ��ى من
القانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل على
أن يستبدل بنص املادة الثانية من
القانون بالنص اآلتي :ال يجوز فتح
صيدلية خاصة إال بعد الحصول
ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص م��ن وزارة ال�ص�ح��ة

ويرخص بفتح الصيدليات للفئات
ال� �ت ��ال� �ي ��ة ال � �ص � �ي� ��ادل� ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ال
ي �ق��ل ع � ��دد االس � � ��رة ع ��ن  50س��ري��را
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ع �ل��ى أن
ي �ص��در ال�ت��رخ�ي��ص ب��اس��م صيدلي
كويتي الجنسية وف��ي ك��ل األح��وال
يشترط في الصيدلي أال يكون من
العاملني في القطاع الحكومي.
ك �م��ا ت �ن��ص ذات امل � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
ال ي��رخ��ص للصيدلي أو الجمعية
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ب ��أك� �ث ��ر م� ��ن ص �ي��دل �ي��ة
واح � � � ��دة ك� �م ��ا ال ي � �ج� ��وز أن ي �ك��ون
للصيدلية ف ��رع ف��ي أي م �ك��ان آخ��ر
ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة ال �ت��ي يمتد
نشاطها ألك�ث��ر م��ن منطقة سكنية
ترخيصا في فتح صيدلية واح��دة
أو ف��رع لها ف��ي ك��ل منطقة على أن
يصدر كل ترخيص باسم صيدلي
كويتي مستقل عن اآلخر.
ون � �ص� ��ت ذات امل � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن ��ه
يجب على صيدليات املستشفيات
وال �ج�م�ع �ي��ات ال �ت�ع��اون �ي��ة امل��رخ��ص
لها عند نفاذ ه��ذا ال�ق��ان��ون توفيق
أوض��اع �ه��ا خ �ل�ال س �ن��ة م ��ن ت��اري��خ
صدور هذا القانون وال يسري هذا
ال �ن��ص ع �ل��ى ص �ي��دل �ي��ات ال �ش��رك��ات
واألف ��راد امل��رخ��ص لهم قبل ص��دور
القانون  1996/28في ش��أن تنظيم
م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت � � ��داول األدوي � ��ة
وتلتزم ه��ذه الصيدليات بتشغيل
صيدلي كويتي واحد على األقل في
ك��ل صيدلية على أن تحدد ش��روط
وإجراءات تطبيق أحكام هذه املادة
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موافق ✓

غير موافق غ ممتنع م

القوانني
النواب

فيصل الشايع

✓

-

-

✓

فيصل الكندري

-

-

-

-

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

ماجد موسي

✓

✓

✓

✓

ماضي الهاجري

✓

✓

✓

✓

مبارك الخرينج

-

✓

-

-

مبارك الحريص

✓

✓

✓

✓

محمد الخالد

-

-

-

-

محمد طنا

✓

✓

✓

✓

محمد العبدالله

✓

✓

✓

✓

محمد الهدية

✓

-

غ

✓

محمد الجبري

✓

-

✓

✓

محمد البراك

✓

✓

✓

✓

محمد الحويلة

✓

✓

✓

✓

صالح عاشور

-

-

-

-

مرزوق الغانم

✓

✓

✓

✓

صباح الخالد

✓

✓

✓

✓

منصور الظفيري

✓

-

✓

✓

طالل الجالل

✓

✓

✓

✓

نبيل الفضل

-

-

-

-

عادل الجار الله

✓

✓

✓

✓

هند الصبيح

-

-

-

-

عبدالحميد
دشتي

-

-

-

-

ياسر أبل

✓

✓

✓

✓

عبدالرحمن
الجيران

يعقوب الصانع

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

يوسف الزلزلة

-

-

-

-

عبدالله التميمي

-

-

-

-

يوسف العلي

✓

✓

✓

✓

عبدالله الطريجي

✓

✓

✓

✓

موافقة

39

33

37

40

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓

غير موافق

-

3

4

1

عبدالله املعيوف

-

✓

✓

✓

ممتنع

-

-

-

-

عدنان عبدالصمد

-

-

-

-

إجمالي الحضور

39

36

41

41
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ملف

حصاد دور
االنعقاد الرابع

aldostoor

االثنين  29رمضان  ٫4 . 1437يوليو 2016

«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة حتى الجلسة الختامية.

حماية قانونية لحقوق المؤلف تشمل
األشخاص الطبيعيين واالعتباريين
تتمة المنشور ص13
في الالئحة التنفيذية.
وتنص املادة الثانية من القانون
على أن يستبدل بنص املادة  17من
القانون بالنص اآلت��ي :ينشأ بقرار
م ��ن وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ل �ج �ن��ة ب��رئ��اس��ة
وك �ي ��ل ال� � � ��وزارة أو م ��ن ي �ن ��وب عنه
على أال تقل درجته عن درجة وكيل
مساعد وعضوية اثنني من الوكالء
امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن ب� � � ��ال� � � ��وزارة ورئ � �ي ��س
الجمعية ال�ص�ي��دل�ي��ة أو م��ن ينوب
عنه وع�ض��و م��ن اإلدارة القانونية
ب � � ��ال � � ��وزارة ت� �خ� �ت ��ص ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
املخالفات التي تقع في غير املادتني
 14و  15من هذا القانون.
ك �م��ا ت �ن��ص ذات امل � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
ي� �ج ��وز ل �ل �ج �ن��ة ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��وب��ات
اآلت �ي��ة :اإلن� ��ذار وال��وق��ف ع��ن العمل
م � � � ��دة ال ت� � � �ج � � ��اوز س� � �ن � ��ة وإل � � �غ� � ��اء
الترخيص بمزاولة املهنة وشطب
االسم من السجل وغلق املكان مدة
ال تزيد على ستة أشهر وفي جميع
األح � ��وال ي �ج��ب أن ت �ك��ون ال� �ق ��رارات
مسببة.
منع السفر
ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف ��ة م� � ��واد ج��دي��دة
إل� � � ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون  17ل� �س� �ن ��ة 1960
ب� �ش ��أن إص� � ��دار ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل �ح��اك �م��ات ال �ج��زائ �ي��ة ص� ��در في
جلسه  7يونيو .2016
وأش ��ار التعديل إل��ى دم��ج امل��واد
( 74مكررأ و 74مكرر ب و 74مكرر
د) في م��ادة واح��دة برقم ( 74مكرر
أ) ل �ي �ك��ون ن �ص �ه��ا :ل �ل �ن��ائ��ب ال �ع��ام
ومل ��ن ي �ف��وض��ه م��ن أع �ض��اء ال�ن�ي��اب��ة
العامة ومل��دي��ر عامة اإلدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق ��ات ومل � � ��ن ي � �ف ��وض ��ه م��ن
امل �ح �ق �ق�ي�ن إذا اق� �ت� �ض ��ت م �ص�ل �ح��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ن��ع س�ف��ر امل�ت�ه��م خ��ارج
البالد أن يأمر بمنعه من السفر.
ون � �ص� ��ت امل� � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن � � ��ه ل �ك��ل
ذي ش� ��أن أن ي�ت�ظ�ل��م إل� ��ى امل�ح�ك�م��ة
املختصة م��ن ق��رار امل�ن��ع م��ن السفر
وعلى املحكمة أن تفصل في التظلم
ع�ل��ى وج��ه ال�س��رع��ة أم��ا ب��رف�ض��ه أو
بإلغاء األمر.
وأوض� �ح ��ت أن ��ه ال ي �ج��وز إع ��ادة
التظلم إال بعد مضي ث�لاث��ة أشهر
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ف� �ص ��ل ف � ��ي ال �ت �ظ �ل��م
ويجوز للنائب العام أو مدير عام
اإلدارة العامة للتحقيقات بحسب
األح � � ��وال ال � �ع� ��دول ع ��ن األم � ��ر وف �ق��ا
ملقتضيات التحقيق.

جانب من احدى الجلسات

من جانبه قال وزير العدل وزير
االوق � � � � ��اف وال � � �ش � � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
ال �ك ��وي �ت ��ي ي �ع �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ع�ل��ى
ه��ام��ش مناقشة املجلس لالقتراح
ب �ق��ان��ون إن ه ��ذا االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
وضع سدا للفراغ التشريعي الذي
ك��ان م��وج��ودا في قانون االج��راءات
واملحاكمات الجزائية.
وأوض� � ��ح أن ال �ت �ظ �ل��م ح� ��ول منع
السفر كان فقط في الدعاوى املدنية
والتجارية دون الدعاوى الجزائية
مبينا أن��ه ع�ن��د ق�ي��ام ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
أو رئ�ي��س ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ب��إص��دار
م� �ن ��ع ال� �س� �ف ��ر ال ي� �ج ��د امل �ت �ظ �ل��م أي
ط ��ري ��ق ل �ت �ق��دي��م ت �ظ �ل �م��ه إال ن�ف��س
ال�ش�خ��ص وه ��و م��ا ال ي�ع��د ضمانة
م��ن ال�ض�م��ان��ات ال�ت��ي كفلها ق��ان��ون
اإلجراءات الجنائية.
بلدية الكويت
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
ال� �خ ��اص ��ة  13ي ��ون �ي ��و  2016ع�ل��ى
تعديل بعض أحكام القانون رقم 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت
ف ��ي امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة وأح ��ال ��ه إل��ى
الحكومة وجاءت نتيجة التصويت
على قانون بلدية الكويت بموافقة
 30عضوا وع��دم موافقة  16عضوا
وامتناع عضوين.
نظمت أحكام القانون في أربعة
أب ��واب تشتمل على  53م��ادة (ب��دال
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون ال� �ح ��ال ��ي امل � �ك ��ون م��ن
 42م ��ادة) وذل��ك بتفصيل وتنظيم
ش��ام��ل لعمل البلدية بحيث تكون
بعد التعديل بلدية ال�ك��وي��ت هيئة
عامة مستقلة يكون مقرها مدينة
الكويت تتكون من املجلس البلدي
والجهاز التنفيذي للبلدية وتكون

لها الشخصية االعتبارية وتخضع
إلشراف الوزير.
وي� �ت ��أل ��ف امل �ج �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي م��ن
ع � �ش ��رة أع � �ض� ��اء ي �ن �ت �خ �ب��ون وف �ق��ا
ألحكام القانون رقم  35لسنة 1962
ع� �ل ��ى أن ي �ن �ت �خ��ب ع� �ض ��و ع � ��ن ك��ل
دائرة من الدوائر العشر املبينة في
الجداول التي تصدر بمرسوم كما
نصت ذات املادة على قصر اشتراط
امل ��ؤه ��ل ال �ج��ام �ع��ي ع �ل��ى األع� �ض ��اء
املعينني فقط دون املنتخبني.
وح � � � ��ددت امل � � � ��ادة ( )25ب �ح �س��ب
امل��ذك��رة آل �ي��ة ت�ص��دي��ق ال��وزي��ر على
ق � � � ��رارات وت ��وص� �ي ��ات واق� �ت ��راح ��ات
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وأض ��اف ��ت امل� ��ادة
حكما جديدا لم يكن معموال به في
القانون الحالي وهو لحل الخالف
ب�ين املجلس البلدي وال��وزي��ر رؤي
أن��ه م��ن ال �ض��رورة اس�ت�م��اع مجلس
ال� ��وزراء ل��رأي املجلس ال�ب�ل��دي قبل
إص��دار ق��راره امللزم ملجلس البلدية
ال � � � ��ذي ع� �ل� �ي ��ه أن ي� �ض� �ع ��ه م ��وض ��ع
التنفيذ خالل خمسة عشر يوما من
ت��اري��خ وص��ول اإلخ�ط��ار إليه بقرار
من مجلس الوزراء.
ونصت املادة ( )29وفقا للمذكرة
ع �ل��ى ج� � ��واز ح ��ل امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ب �م��رس��وم م �س �ب��ب ع �ل��ى أن ت�ت��ول��ى
اختصاصات املجلس البلدي لجنة
يشكلها مجلس ال��وزراء كما نصت
ع �ل��ى أن ت� �ع ��رض ق� � � ��رارات ال �ل �ج �ن��ة
على املجلس البلدي الجديد خالل
خ�م�س��ة ع�ش��ر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اول
اجتماع له.
المناقصات العامة
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
ال� �خ ��اص ��ة  14ي ��ون �ي ��و  2016ع�ل��ى

م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون واالق � �ت� ��راح� ��ات
بقوانني بشأن (املناقصات العامة)
ف��ي م��داول �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ب �م��واف�ق��ة 40
عضوا ورفض عضو واحد وأحالة
إل��ى الحكومة وي��أت��ي ه��ذا القانون
ال� �ع� �ص ��ري ب �ع ��د ف� �ت ��رة ط ��وي �ل ��ة م��ن
ال� ��زم� ��ن ق� ��ارب� ��ت ال� �ن� �ص ��ف ق � ��رن م��ن
تاريخ صدور القانون رقم  37لسنة
 1964ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات العامة
ش�ه��دت خ�لال�ه��ا ال��دول��ة الكثير من
التطورات على املستوى التشريعي
أضحى من الضروري إع��ادة النظر
في هذا القانون.
منح بدالت ومكافآت
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي جلسه
 22ي��ون�ي��و  2016ع�ل��ى االق �ت��راح��ات
بقوانني بشأن تعديل بعض أحكام
ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  28ل �س �ن��ة  2011في
شأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين في
وزارتي التربية واألوقاف والشؤون
اإلسالمية.
وت �ن��ص امل � ��ادة األول � ��ى ل�ل�ق��ان��ون
وفقا لتقرير لجنة ش��ؤون التعليم
والثقافة واإلرش ��اد البرملانية على
أن ت�ض��اف ف�ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل��ادة
الخامسة من القانون رقم  28لسنة
 2011امل� �ش ��ار إل� �ي ��ه ن �ص �ه��ا اآلت � ��ي:
وي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن ش� ��رط م �ض��ي م��دة
الخدمة املشار إليه بالفقرة السابقة
امل� �ع� �ل� �م ��ون امل � �ع� ��اق� ��ون وامل� �ك� �ل� �ف ��ون
ب��رع��اي��ة م �ع��اق وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون رق��م
 8ل �س �ن��ة  2010ف� ��ي ش� � ��أن ح �ق��وق
أشخاص ذوي اإلعاقة.
انتخابات اعضاء مجلس االمة
واف � ��ق م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي جلسه

على ثالثة اقتراحات بقوانني بشأن
اض��اف��ة ف�ق��رات ج��دي��دة ال��ى ع��دد من
امل � ��واد م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
 1962ف��ي ش ��أن ان�ت�خ��اب��ات اع�ض��اء
مجلس االمة.
ون��ص التعديل على امل��ادة  2من
ال�ق��ان��ون بإضافة ف�ق��رة ج��دي��دة هي
كما يحرم من االنتخاب كل من ادين
بحكم ن�ه��ائ��ي ع��ن ج��ري�م��ة امل�س��اس
بالذات االلهية او االنبياء او الذات
االميرية.
وي�ن��ص ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى امل ��ادة 31
م��ن ال�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رة ج��دي��دة
لها هي ت��دوم عملية االنتخاب من
الساعة الثامنة صباحا الى الساعة
ال �ث��ام �ن��ة م� �س ��اء وم � ��ن ال� �س ��اع ��ة 12
ظهرا الى الساعة  12مساء في حال
إجرائها في شهر رمضان الكريم.
الخدمة المدنية
وافق مجلس االمة في جلسه 22
يونيو  2016على االقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض احكام املرسوم
ب �ق��ان��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة  1979ف��ي
ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة واح��ال�ت��ه الى
الحكومة.
وتنص املادة التي وافق املجلس
ع�ل��ى ت�ع��دي�ل�ه��ا وف �ق��ا ل�ت�ق��ري��ر لجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة واالرش��اد
ال�ب��رمل��ان�ي��ة يستبدل ب�ن��ص ال�ب�ن��د 9
من امل��ادة  32من املرسوم بالقانون
رق� ��م  15ل �س �ن��ة  1979امل� �ش ��ار ال �ي��ه
بالنص التالي :بلوغ سن الخامسة
والستني بالنسبة للكويتيني ولغير
الكويتيني ويستثنى من ذل��ك ائمة
امل �س��اج��د وخ �ط �ب��اؤه��ا وم��ؤذن��وه��ا
وم�غ�س�ل��و امل��وت��ى واالط �ب ��اء وامل�ه��ن
ال�ط�ب�ي��ة واع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
والتدريب في الجامعات الحكومية
وامل �ع ��اه ��د ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال � �ب ��اح � �ث ��ون ال �ع �ل �م �ي ��ون ب�م�ع�ه��د
الكويت لالبحاث العلمية فتنتهي
خ��دم �ت �ه��م ب �ب �ل ��وغ س� ��ن ال �خ��ام �س��ة
وال �س �ب �ع�ي�ن وذل� � ��ك وف� �ق ��ا ل �ل �ق��واع��د
واالح � �ك� ��ام ال� �ت ��ي ي �ض �ع �ه��ا م�ج�ل��س
الخدمة املدنية.
الرعاية السكنية
وافق مجلس األمة في جلسه 22
يونيو  2016على االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية وأحاله إلى الحكومة
ونصت املادة األولى في القانون
على أن يستبدل بنصوص املواد 6

و 7وب�ن��د  6م��ن امل ��ادة  11وبأحكام
م��واد الباب ال��راب��ع مكررا  -البيوت
منخفضة التكاليف املحددة باملواد
 30مكررا من القانون املشار إليه.
ون � ��ص ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل � � ��ادة 6
م��ن ال�ق��ان��ون على أن للمؤسسة أن
ت��ؤس��س ب �م �ف��رده��ا أو ت� �ش ��ارك في
تأسيس شركات تتصل بأغراضها
أو تساعد على تحقيقها أو تساهم
في رأسمالها.
وأض� � ��اف� � ��ت امل � � � � ��ادة ذات� � �ه � ��ا ب �ع��د
ال �ت �ع��دي��ل أن� ��ه وي� �ج ��وز أن يقتصر
ن �ص �ي��ب امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ت ��ي ت��ؤس �س �ه��ا أو ت� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا
ع �ل��ى ح �ص��ة ع �ي �ن �ي��ة م ��ن األراض � ��ي
املخصص لها.
ون� � � �ص � � ��ت امل � � � � � � � ��ادة  7ع � � �ل� � ��ى أن
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات
امل�م�ل��وك��ة ل�ه��ا أو ل�ل��دول��ة أو إلح��دى
الهيئات واملؤسسات العامة ملكية
ك��ام�ل��ة وك��ذل��ك ال �ش��رك��ات املساهمة
ال �ت��ي ي��دخ��ل ال �ن �ش��اط ال �ع �ق��اري في
أغ��راض�ه��ا وذل ��ك بحصة ن�ق��دي��ة و/
أو عينية أو كليهما ووفقا للشروط
وال�ض��واب��ط ال�ت��ي ي�ح��دده��ا مجلس
اإلدارة في هذا الشأن.
وذك��ر التعديل على البند  6من
امل ��ادة  11أن ي�ض��ع مجلس اإلدارة
ف � ��ي ش � � � ��ؤون امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ل� ��وائ� ��ح
والقرارات الالزمة لتنظيم الشؤون
امل� ��ال � �ي� ��ة واإلداري� � � � � � ��ة ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
اللوائح الالزمة ألعمال االستثمار
واملقاوالت والتوريد والتعاقد على
املشروعات وكافة أعمال املناقصات
واملزايدات واالتفاقية االستشارية.
وبينت املادة ذاتها أنه للمجلس
أن ي� �ض ��ع ف � ��ي ش � � � ��ؤون امل ��ؤس� �س ��ة
الوظيفية القواعد واألحكام املنظمة
ل� �ه ��ا ول� � ��ه م� �م ��ارس ��ة ال �ص�ل�اح �ي ��ات
امل � �ق� ��ررة مل �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وديوان الخدمة املدنية.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة حتى الجلسة الختامية.

المجلس يقر قانون إنشاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
القوانين المنجزة في دور االنعقاد الرابع
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31

نص القانون
قانون رقم  101لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم (  ) 8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قانون رقم  111لسنة  2015بإصدار قانون األحداث
قانون رقم  112لسنة  2015بشأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
قانون رقم  1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات
ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2016ف��ي ش��أن إن�ش��اء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألح�ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
مجلس ال ��وزراء ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2016ب ��اإلذن للحكومة ف��ي اخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال
االحتياطي العام
قانون رق��م  4لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رق��م  3لسنة  2006في شأن
املطبوعات والنشر
قانون رقم  5لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قانون رقم  6لسنة  2016في شأن مد الحماية التأمينية للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملني في غير دولهم في أي دولة عضو في
املجلس
قانون رقم  7لسنة  2016في شأن التخطيط التنموي
قانون رقم  8لسنة  2016بتنظيم اإلعالم االلكتروني
ق��ان��ون ب�ش��أن تعديل االع �ت �م��ادات فيما ب�ين اب ��واب ميزانية الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية 2016/2015
قانون تنظيم الوكاالت التجارية
ق��ان��ون بإضافة فقرة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة  5م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993ف��ي شأن
الرعاية السكنية
م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اإلذن للحكومة ف��ي سحب  150مليون دي�ن��ار م��ن االحتياطي
ال�ع��ام وفتح اعتماد إض��اف��ي بميزانية ال ��وزارات واالدارات الحكومية للسنة املالية
2016/2015
قانون الرعاية االجتماعية للمسنني
قانون بتعديل رقم ( )69لسنة 2015
بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية
مرسوم بالقانون رقم ( )119لسنة
 2013في شأن تأجيل تشكيل املجلس البلدي
قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء واستثناء السكن الخاص
قانون امللكية الفكرية والحقوق املجاورة
قانون دعم االندية الرياضية
تعديل قانون رقم ( )106لسنة  2013في شأن مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية
تعديل قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم رقم  40لسنة 1998
تعديل قانون رقم ( )28سنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية
تعديل قانون رقم ( )6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع األهلي
قانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم  17لسنة  1960بإصدار قانون اإلجراءات
واملحاكمات الجزائية ( منع السفر )
تعديل بعض أحكام القانون رقم ( )23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة
تعديل بعض أحكام القانون رقم  5لسنة  2005في شأن بلدية الكويت
املناقصات
تعديل بعض أح�ك��ام امل��رس��وم بقانون  42لسنة  1978ف��ي ش��أن الهيئات الرياضية
والقانون رقم  5لسنة  2007في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة األوملبية
الكويتية واالتحادات واألندية الرياضية

القوانين المنجزة في دور االنعقاد الرابع

تاريخ الجلسة
2015/11/17

 32تعديل بعض أحكام القانون رقم  28لسنة  2011في شأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء
الهيئة التعليمية الكويتيني في وزارتي التربية واألوقاف والشؤون اإلسالمية

2016/6/22

 33اض��اف��ة ف�ق��رات ج��دي��دة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة  1962ف��ي ش��أن انتخابات اعضاء
مجلس االمة

2016/6/22

2016/1/13
2016/1/13

 34تعديل بعض اح�ك��ام امل��رس��وم بقانون رق��م  15لسنة  1979ف��ي ش��ان الخدمة املدنية
واحالته الى الحكومة

2016/6/22

 35تعديل بعض أحكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية

2016/6/22

2016/1/13

 36مشروع القانون بشأن تعديل االعتمادات فيما بني أبواب ميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة املالية 2016/2015

2016/7/3

 37تعديل قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية «الحبس االحتياطي

2016/7/3

2015/12/02
2015/12/16

2016/1/13

االتفاقيات المنجزة في دور االنعقاد الرابع

2016/1/13
2016/1/13
2016/1/13
2016/1/13
2016/1/27

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

مجلس الوزراء قانون رقم (  ) 102لسنة  2015باملوافقة على بروتوكول تعديل
اتفاقية الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على منت الطائرات
مجلس ال��وزراء قانون رقم  103لسنة  2015باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن
الترتيبات بني حكومة دولة الكويت وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
قانون رقم  104لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بني
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا .
مجلس ال ��وزراء ق��ان��ون رق��م  105لسنة  2015باملوافقة على الترتيبات بشأن
إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بني حكومة دولة الكويت (ممثلة بوزارة
الدفاع) وحكومة كندا (ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية)
قانون رقم  106لسنة  2015باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت إلى اتفاقية
إنشاء الهيئة العربية للطيران املدني
قانون رق��م  107لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت
وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب على الدخل
ق��ان��ون رق��م  108لسنة  2015باملوافقة على االنضمام إل��ى االت�ف��اق التعاوني
للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجالي العلم
والتكنولوجيا النوويني عراسيا ()ARASIA
(مجلس الوزراء) قانون رقم  109لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية بني حكومة
دولة الكويت وحكومة الواليات املتحدة األمريكية لتحسني االمتثال الضريبي
الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية (فاتكا)
ق��ان��ون رق��م  110لسنة  2015باملوافقة على إص��دار القانون (ال�ن�ظ��ام) املوحد
ملكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية (املعدل)
قانون رقم  10لسنة  2016باملوافقة على االتفاقية املعدلة للتعاون العربي في
مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة
قانون رق��م  11لسنة  2016باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت إل��ى معاهدة
التعاون بشأن البراءات ()PCT
قانون رق��م  12لسنة  2016باملوافقة على االتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت
وح �ك ��وم ��ة ال� ��والي� ��ات امل �ك �س �ي �ك �ي��ة امل �ت �ح ��دة ل�ل�ت�ش�ج�ي��ع وال �ح �م��اي��ة امل �ت �ب��ادل��ة
لالستثمارات
مجلس الوزراء قانون رقم  16لسنة  2016باملوافقة على تعديل اتفاقية الحماية
املادية للمواد النووية
مجلس ال� ��وزراء ق��ان��ون رق��م  17لسنة  2016ب��امل��واف�ق��ة على ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

2015/12/02

2
3

2016/2/9
2016/3/1

4

2016/3/1

5

2016/3/15
2016/3/29
2016/3/30
2016/4/26
2016/5/10
2016/5/11
2016/5/24
2016/5/24
2016/5/24
2016/6/7
2016/6/7
2016/6/7
2016/6/8
2016/6/13
2016/6/14
2016/6/19

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2015/12/02
2016/02/10
2016/02/10
2016/02/10
2016/03/01
2016/03/16
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منتخب المعاقين يحصد
 9ميداليات في االيواس

لقطة جماعية لالعبني

حصد منتخب الكويت للمعاقني
خمس ميداليات جديدة في بطولة
األلعاب العاملية (االيواس ) للشباب
(تحت  23عاما) التي اختتمت مساء
ام ��س االول ال �س �ب��ت ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
ال� �ت� �ش� �ي� �ك� �ي ��ة ب � � � � ��راغ ب� � ��واق� � ��ع ارب� � ��ع
ميداليات فضية وبرونزية واح��دة
وذل � ��ك ض �م��ن م �ن��اف �س��ات ري��اض �ت��ي
العاب القوى وكرة الطاولة.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال� ��وف� ��د ال �ك��وي �ت��ي
املشارك في البطولة ناصر العجمي
ف��ي ات �ص��ال ه��ات�ف��ي م��ع ك��ون��ا ام��س
ان ازرق امل�ع��اق�ين رف��ع ح �ص��اده في
البطولة الى تسع ميداليات موزعة

ب�ين ذه�ب�ي��ة واح� ��دة وس ��ت فضيات
وبرونزيتني مسجال نتيجة مميزة
ف ��ي ه � ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي
شهدت مشاركة اكثر من  500العب
والعبة يمثلون  22منتخبا عامليا.
وذكر العجمي ان الالعب عبدالله
السيف نال ميداليتني االولى فضية
في رمي القرص اما الثانية فكانت
ب��رون��زي��ة ف ��ي رم ��ي ال ��رم ��ح ليحقق
ال �س �ي��ف ث��ال��ث م �ي��دال �ي��ة ل ��ه ب �ع��د أن
ف��از ف��ي ال�ي��وم االول ببرونزية دفع
الجلة التي احرز ذهبيتها الكويتي
عبداملحسن العتيبي.

الهالل األحمر تتكفل
بعملية لطفلة سورية
اعلن وفد جمعية الهالل األحمر
ال��ى لبنان عن تكفله بإجراء عملية
ف ��ي ال� �ع�ي�ن ل �ط �ف �ل��ة س ��وري ��ة ن��ازح��ة
ف��ي ش�م��ال لبنان .وق��ال رئ�ي��س وفد
الجمعية ال��ى لبنان نبيل الحافظ
ان الجمعية تكفلت ب��اج��راء عملية
ج��راح �ي��ة ب��ال�ع�ين للطفلة ال�س��وري��ة
ع ��وش األح �م��د ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع��ان��ي
م��ن وج��ود مياه زرق��اء وتليف على
الشبكية ووج��ود دم بالعني مؤكدا
انها تكللت بالنجاح.
وت �ج��در االش � ��ارة ال ��ى ان ال �ه�لال
االح � �م ��ر ت ��دع ��م م �ن��ذ ب ��داي ��ة االزم � ��ة
ال�س��وري��ة م�ش��روع غسيل الكلى في

ش �م��ال ل �ب �ن��ان امل �خ �ص��ص مل�س��اع��دة
النازحني.
وفي سياق آخر قام وفد الجمعية
بزيارة الى املستشفى الحكومي في
(املنية) بالشمال وال��ذي تم انشاؤه
على نفقة الجمعية ويحمل اسمها
وت�ف�ق��د أق�س��ام��ه وال�خ��دم��ات الطبية
التي يقدمها للمرضى والزوار.
وك��ان املستشفى اف�ت�ت��ح ف��ي ع��ام
 2013وه ��و ي��وف��ر ال �خ��دم��ة ملنطقة
ت �ض ��م  200ال � ��ف م� ��واط� ��ن وم �ج �ه��ز
ب� ��أح� ��دث امل � �ع� ��دات ال �ط �ب �ي��ة وي �ض��م
ع�ي��ادة خارجية وأقساما للطوارئ
والعمليات والعناية املركزة.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:18
04:53
11:52

العصر
املغرب
العشاء

03:26
06:51
08:23

الكويت تشارك في بطولة
الرياض للدفع الرباعي
أك ��د م��دي��ر ن ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
ال� � �ص� � �ب � ��اح ل � �س � �ب � ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات
والدراجات سيف املطيري جاهزية
م �ت �س��اب��ق ال � �ن� ��ادي م �ش �ع��ل ال �ف �ه��د
ل�ت�س�ج�ي��ل م �ش��ارك��ة اي �ج��اب �ي��ة ف��ي
ب �ط��ول��ة ال ��ري ��اض ل ��دراج ��ات ال��دف��ع
الرباعي.
وق��ال املطيري إن البطولة التي
ستنطلق في العاصمة السعودية
ي � ��وم االرب� � �ع � ��اء امل �ق �ب ��ل ب �م �ش��ارك��ة
واس �ع��ة ت�ع��د م��ن أق ��وى ال�ب�ط��والت
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وت�ح�ظ��ى
بحضور جماهيري غفير وتنظيم
مميز.
وأش � � ��ار ال � ��ى أن ال �ب �ط��ول��ة ت�ع��د
األب� ��رز ف��ي س �ب��اق��ات (س��ان��د دراق
على مستوى الخليج) ما يدل على

املتسابق مشعل الفهد

قوة البطولة وشدة منافساتها.
ول �ف��ت ال ��ى أن ت �ج��ارب ال�س��رع��ة
س �ت �ق��ام م� �س ��اء ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ث��م

هيئة الشباب تتبنى إنشاء المالعب
المغطاة في المحافظات
ف��ي إط��ار االهتمام الكبير ال��ذي
توليه الكويت بالشباب تم إنشاء
ع��دد كبير م��ن امل�لاع��ب املغلقة في
محافظات الكويت وخصوصا في
ح��دائ�ق�ه��ا ال�ع��ام��ة وذل ��ك بالتعاون
بني الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية والهيئة العامة للرياضة
وال �ب �ل��دي��ة.وت �ج �س��د ه ��ذا االه �ت �م��ام
بتشييد  37ملعبا في  144حديقة
عامة وتجهيزها ب��أح��دث املعدات
الالزمة لذلك.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ق��ال��ت الوكيل
املساعد لقطاع الخدمات االعالمية
واالع�لام الجديد في وزارة اإلعالم
م� �ن� �ي ��رة ال � �ه� ��وي� ��دي ف � ��ي ال �ت �ق��ري ��ر
ال �ص��ادر ع��ن ال�ق�ط��اع ام��س إن هذه
املالعب تتميز بأرضيتها الجيدة
م ��ن ال �ع �ش��ب ال �ص �ن��اع��ي وم �ط��وق��ة
ب� �ش� �ب ��اك ع ��ال� �ي ��ة وت � �ح � �ت� ��وي ع �ل��ى
مدرجات للمتابعني.كما أن بعض
ت �ل��ك امل�ل�اع ��ب ي��وج��د ب �ه��ا س��اع��ات
توقيت للحكام على غ��رار املالعب
العاملية

aldostoor

إنشاء مالعب مغلقة في الحدائق العامة

وذك � � � � � ��رت أن� � � ��ه ت� � ��م ت �خ �ص �ي��ص
 11م �ل �ع �ب��ا ف ��ي ح ��دائ ��ق م�ح��اف�ظ��ة
ال�ع��اص�م��ة وث�م��ان�ي��ة ف��ي محافظة
ح� � ��ول� � ��ي وس � � �ت� � ��ة ف� � � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة
األح � �م� ��دي وخ �م �س ��ة ب��ال �ف��روان �ي��ة
إض��اف��ة إل��ى سبعة م�لاع��ب موزعة
ع �ل��ى م �ح��اف �ظ �ت��ي م � �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
والجهراء.
م�ش�ي��رة ال ��ى ان ��ه ي �ج��ري العمل
ع �ل��ى ت�ج�ه�ي��ز م�ل�اع��ب ج ��دي ��دة في

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ي �ق��ام ال�س�ب��اق ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�ـ(س��ان��د.
دراق) ي � ��وم االرب� � �ع � ��اء م �ب �ي �ن��ا ان
ع � � � ��دد امل � �ت � �س� ��اب � �ق �ي�ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
وال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ال��ذي��ن س�ي�ش��ارك��ون
في هذه البطولة العالية املستوى
يبلغ أكثر من  30متسابقا.
ومن جانبه أكد املتسابق الفهد
ف��ي تصريح مماثل ل�ـ(ك��ون��ا) ثقته
ب� �ق ��درت ��ه ع �ل ��ى ت �س �ج �ي��ل م �ش��ارك��ة
ايجابية في ه��ذا املحفل االقليمي
ال�ك�ب�ي��ر وت �ش��ري��ف س�م�ع��ة ري��اض��ة
امل �ح ��رك ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة وت �ق��دي��م ما
ي�ع�ك��س امل �س �ت��وى ال�ح�ق�ي�ق��ي ال��ذي
وص� �ل ��ت ال� �ي ��ه ه � ��ذه ال ��ري ��اض ��ة ف��ي
الكويت.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

حدائق مناطق الفحيحيل وهدية
والفنطاس النموذجية.
وأك � � ��دت س �ع��ي ك ��ل م ��ن ه�ي�ئ�ت��ي
ال� � � ��زراع� � � ��ة وال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ل �ت �ط��وي��ر
الحدائق العامة لتكون متنزهات
ع��ائ �ل �ي��ة آم� �ن ��ة ب �م ��واص �ف ��ات ف�ن�ي��ة
ع��ال �ي��ة ال � �ج ��ودة م��وض �ح��ة أن� ��ه ت��م
إن� �ش ��اء  48س ��اح ��ة أل� �ع ��اب أط �ف��ال
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف ال � �ح� ��دائ� ��ق ب�ج�م�ي��ع
محافظات الكويت.

الوفيات
• ف� � ��وزي� � ��ة ع� �ي� �س ��ى ح �ب �ي��ب
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ،أرم � �ل� ��ة/ع � �ب� ��اس
ح �س��ن م��اح �س�ي�ن 76 ،ع��ام��ا،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � � ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة،
البلوش ،الجابرية ،ق ،11تلفون:
 ،94444990ن �س��اء :ال �ج��اب��ري��ة،
ق ،10ش ،101م ،98ت �ل �ف��ون:
.25336345
• فاطمة محمد علي صفري،
 48ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال:
مسجد مقامس ،الرميثية ،تلفون:
 ،66667767ن� �س ��اء :حسينية
العترة الطاهرة ،الرميثية.
• س� � �ي � ��اف م� �ط� �ل ��ق ع � �ب� ��دان
الرشيدي 65 ،عاما( ،شيع)،
رج��ال :ال�ف��ردوس ،ق ،7ش ،1ج،2
م ،29تلفون ،99770952 :نساء:
ال��رح��اب ،ق ،3ش ،2م ،69تلفون:
.99828525
• ح �س �ن �ي��ة ح� �س�ي�ن ص��ال��ح
ال �س �ي�ل�اوي ،أرم�ل��ة/ع�ب��دال�ل��ه
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� �ش� �ي� �ح ��ة86 ،
ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال :بيان،
ق ،10ش ،1ج ،1م ،17ت �ل �ف��ون:
 ،66629880ن�س��اء :ال�ع��دان ،ق،3
ش ،23م ،42تلفون.99622537 :
• م�ب��ارك عبدالهادي صالل
العتيبي 21 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
رج� � ��ال :خ �ي �ط��ان ،ق ،1ش،143
م ،15تلفون ،99724457 :نساء:
ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل ،ق ،9ش ،20م،3
تلفون.97611564 :
• أن� � �ي� � �س � ��ة ع� � �ب � ��دال � ��وه � ��اب
ج� � ��اس� � ��م امل� � � ��اج� � � ��د ،زوج � � � ��ة/
م�ح�م��د امل �ن �ص��ور 67 ،ع��ام��ا،
(ش�ي�ع��ت) ،رج��ال :الشعب ،ق،1
ش ،17م ،2تلفون،55559262 :
ن � �س� ��اء :ال� � ��روض� � ��ة ،ق ،3ش� ��ارع
ي��وس��ف ال�ص�ب�ي��ح ،م ،19ت�ل�ف��ون:
.66231155
• بدرية عبدالوهاب جاسم
املاجد ،ارملة/سليمان نصر
ال � �ل� ��ه 68 ،ع� ��ام� ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج � � � ��ال :ال � �ش � �ع ��ب ،ق ،1ش،17
م ،2ت� � �ل� � �ف � ��ون،55559262 :
ن � �س� ��اء :ال� � ��روض� � ��ة ،ق ،3ش� ��ارع
ي��وس��ف ال�ص�ب�ي��ح ،م ،19ت�ل�ف��ون:
.66231155
• رض� � � � � ��ا غ � � � �ل � � ��وم ح � ��اج � ��ي
غ� �ض� �ن �ف ��ري 64 ،ع� ��ام� ��ا( ،ت ��م
ال� �ت� �ش� �ي� �ي ��ع) ،رج � � � ��ال :م�س�ج��د
ش� � � �ع� � � �ب � � ��ان ،ش � � � � � � ��رق ،ب � �ج� ��ان� ��ب
التسهيالت ،تلفون،99050356 :
ن � � �س� � ��اء :ح� �س� �ي� �ن� �ي ��ة ال � �ب � �ل� ��وش،
الجابرية.
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